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  سخن ناشر

در آســتانه قــرن ششــم مــيالدي و بــا قرارگــرفتن جهــان در حــالتي از هــرج و مــرج و 
بندوباري، مردمان آن قرن، منتظر ظهور پيشوايي بودند تا به اين آشفتگي سامان بخشد  بي

ونه زيسـتن را در مسـير اصـلي و جاويـد آن هـدايت      و قوانين ابدي طبيعت و آئين چگ
هاي گسيخته نظامهاي مختلف را به هم پيوند دهد و شاهراه زنـدگي را در   نمايد و رشته

مقابل خستگان وادي طلب و رهروان مستعد بگشـايد بنـابراين، وجـود و ظهـور پيـامبر      
ند وجود تشنگان مستعد بود تا چنين وظيفه بزرگ و شگرفي را انجام دهد و بتوا اكرم

  . عدل و آزادي و برادري و برابري را سيراب نمايد
فرسـايي   قلم  نظران زيادي در سيرة پيامبر اكرم از آن زمان تاكنون مؤلفان و صاحب

اند در برابر اين اسوة پرهيزگار بـه اداي مسـئوليت    اي توانسته اند و هر يك به گونه نموده
علـي  آقاي دكتر  اب كه توسط استادگر گرانقدر جناببپردازند، اما اهميت ترجمة اين كت

به رشته تحرير درآمده است و توسط هيئت علمي انتشارات حرمين يعني  محمد صالبي
آقايان عبداهللا ريگي احمدي، عبدالحكيم عثماني و محمدگل گمشادزهي ترجمه گرديـده  

سيره كـه بـه   از اين جهت است كه مؤلف كوشيده است تا برخالف ساير كتابهاي ، است
اند، به طور مفصل به بررسي حـوادث سـيره    طور مختصر به بررسي سيره پيامبر پرداخته

اهميـت آن را بـراي تمـامي قشـرهاي      ،پردازد و در پرداختن به هر يك از اين حـوادث ب
 ...دعوتگران، مربيان، فرماندهان نظامي، سياستمداران، علمـا، تـاجران و    :جامعه از جمله

آل و نمونه وامتي مؤمن و نمونه را بيـان نمايـد؛    اي ايده جامعه شرايط تحققبيان نمايد و 
چگونه   به عبارتي ديگر مؤلف درصدد آن است تا به اين مسئله بپردازد كه پيامبر اكرم

سينة پركينه آنان دشوار بود و بـا   به جويي توانست از عربهاي صحرانشين و بدوي كه راه
گرديدند و عاطفه را به كشتارگاه فاجعه  را متذكر مي  دنفرت از محم ،هر تپش قلبشان

بردند، امتي ساخت كه در روز رحلت ايشان يك دريا اشك به چشـم داشـتند و يـك     مي
دنيا غم به دل و بعد از رحلت آن حضرت نيز در راستاي اعـتالي ديـن اسـالم از هـيچ     

  .كوششي دريغ نورزيدند
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ر جهت رضاي خويش بگردانـد و گـامي   اميد است كه خداوند اين عمل را خالص د
  .برد از ظلمت و انحرافي كه در آن به سر مي در راستاي هدايت جامعة بشري باشد

  
  انتشارات حرمين

  85بهار 
  



 

  

  مقدمه

براي مسلمانان، حائز اهميت است؛ چراكه چندين هدف را   اكرم ي سيرة پيامبربررس
است كه اين شناخت از   اكرم پيامبر ترين آنها اقتدا به بخشد و يكي از مهم تحقق مي

 با بررسي سيرة پيامبر. گردد طريق شخصيت، كارها، سخنان و تقريرات ايشان حاصل مي
كنند و اين محبت، در  ، مسلمانان نسبت به ايشان بيش از پيش احساس محبت مياكرم

ان آن با زندگي يار  اكرم همچنين با بررسي زندگي پيامبر. نمايد وجودشان رشد مي
شود و اين بررسي، او را به دوست  حضرت كه در كنار او جهاد نمودند نيز آشنا مي

 سيرة پيامبر. خواند ت در مسير آنها و پيروي از راهشان فرا ميكداشتن آنان و حر
كودكي، : ، زندگي آن حضرت را با تمام جزئيات از والدت تا وفات از جمله اكرم

شكيباييها و پيروزيهايش بر دشمنان را براي مسلمانان، جواني، زندگي، دعوت و جهاد و 
عالوه بر مسئوليت خطير   اكرم گردد كه پيامبر نمايد و اين مسئله اثبات مي روشن مي

رسالت، پدر، همسر، رهبر، نظامي، حاكم، سياستمدار، مربي، دعوتگر و زاهد و قاضي 
 اكرمدر سيرة پيامبر ويش را هاي خ تمامي خواسته انمسلمان ،بنابراين. نيز بوده است

  .يابند مي
با شيوة . آموزد روشهاي دعوت و مراحل آن را مي  اكرم در سيرة پيامبر دعوتگر

شود و از اين راهكارها در چگونگي  عوت، آشنا ميدمناسب براي هر مرحله از مراحل 
ه رسول نمايد و به كوشش بزرگي ك ارتباط با مردم و دعوت آنها به اسالم استفاده مي

داند كه در برابر مشكالت  برد و مي پي مي ،اكرم براي اعالي كلمه اهللا مبذول داشته است
و موانع و دشواريها چگونه عمل كند و موضع درستي كه در برابر سختيها و مشكالت 

  بايد اتخاذ شود، كدام است؟
اشتن بر درسهايي در مورد تربيت و چگونگي تأثير گذ  ، در سيرة پيامبر اكرممربي

برد كه  يابد و به اين موضوع پي مي مردم به طور عموم و بر صحابه به طور خاص مي
نظيري به وجود آورد و امتي ساخت كه امر به  چگونه از آنها نسل تربيت يافته و بي

خدا ايمان دارد و به وسيلة آنان دولتي تشكيل داد كه  هكند و ب معروف نهي از منكر مي
  . غرب عالم، گسترش داد عدالت را در شرق و
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اي هدفدار در فنون  با نظمي دقيق و برنامه  اكرم در سيرة پيامبر فرماندهان نظامي
هاي روشني در  شوند و نمونه و ملتها و امتها آشنا ميقبايل فرماندهي لشكرها و 

يابند و به اين موضوع پي  ريزي و دقت در به كارگيري و اجرا نمودن طرحها مي برنامه
براي تبلور مبادي عدالت و احياي قواعد شورا و نظام   اكرم برند كه پيامبر مي

  .نموده است وقفه مي مشورتي ميان لشكر و فرماندهان و حاكم و مردم، سعي و تالش بي
ترين دشمنان  نحوة رفتارش را با سرسخت  اكرم نيز از سيرة پيامبر سياستمداران

كرد و  عبداهللا بن ابي بن سلول كه اظهار اسالم ميآموزند؛ دشمناني مانند  اش مي سياسي
كرد  نمود و عليه او توطئه مي را پنهان مي  اكرم در درون خود، كفر و دشمني با پيامبر

گرديد و هدفش  كرد كه موجب ناراحتي رسول اكرم مي و اقدام به شايعه پراكنيهايي مي
 از او گريزان و متنفر كند، اما پيامبررا مستأصل سازد و مردم را   اكرم اين بود تا پيامبر

هايش تحمل نمود تا اينكه  چگونه با او رفتار كرد و چگونه او را با كينه  اكرم
ترين  حتي نزديك. سرانجام، حقيقت براي همه آشكار شد و مردم او را ترك گفتند

  . گشتند  اكرم افرادش او را رها كردند و همه مطيع دستور و فرامين پيامبر
آنچه را كه به آنان در فهميدن و فهماندن كتاب خدا   اكرم نيز از سيرة پيامبر لماع

تفسير قرآن كريم است و در سيره،   اكرم آموزند؛ زيرا عمل پيامبر نمايد مي كمك مي
علما و   توان به اسباب نزول آيات پي برد بنابراين، آشنايي با زندگي پيامبر اكرم مي

هميدن و فهماندن آيات قرآن و استدالل از آن و به سربردن با دانشمندان را براي ف
كند و آنها احكام شرعي و اصول سياست اسالمي را از آن،  حوادث آن، ياري مي

يابند و در  نمايند و به معارف درستي در علوم مختلف اسالمي دست مي استخراج مي
نمايند  ر علوم را درك مياست كه علما، ناسخ و منسوخ و ديگ  اكرم پرتو سيرة پيامبر

همچنين انسانهاي متّقي و پرهيزگار با . يابند و روح اسالم و اهداف واالي آن را درمي
  .شوند مفاهيم زهد و حقيقت و هدفش آشنا مي

نيز الگو و نمونه است؛ چراكه تاجران، از سيره،  تاجرانبراي   اكرم سيرة پيامبر
آموزند و آنهايي كه گرفتار مشكالت  ميمقاصد تجارت و قوانين و راههاي آن را 

گيرند و در  فرا مي  اكرم هستند، باالترين درجات صبر و پايداري را از سيرة پيامبر
گردد و اعتمادشان به  هايشان براي حركت در راه دعوت به اسالم، تقويت مي نتيجه اراده
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كه سرانجام، از آن  برند شود و به طور حتم به اين نكته پي مي خداوند عزوجل بيشتر مي
  1.پرهيزگاران است

آداب واال و اخالق پسنديده و عقايد   اكرم آخراالمر اينكه امت، از سيره پيامبر
سالم و عبادت درست و روح بلند و پاكيزگي قلب و محبت جهاد در راه خدا و شوق 

مبر را هاي پيا ما غزوه«: ن فرموديبدين جهت بود كه علي بن الحس. آموزد شهادت را مي
كه به نقل از عمويم  و از محمد بن عبداهللا شنيدم» گرفتيم هاي قرآن ياد مي همانند سوره
ها، دانش دنيا و آخرت نهفته است و اسماعيل بن محمد  در دانش غزوه: گفت زهري مي

براي ما  آموخت و آن را پدرم جنگهاي پيامبر را به ما مي«: گفتبن سعد بن ابي وقاص 
  2».اينها شاهكار پدرانتان است، آنها را از ياد نبريد«: گفت و مي» كرد تكرار مي

در تربيت امت و تشكيل حكومت، به   اكرم هاي پيامبر بررسي سيره و رهنمود
كند تا با شناسايي عوامل پيشرفت و سقوط،  علما و رهبران و فقها وحاكمان كمك مي

در   اكرم اخت كامل سيرة پيامبرراه قدرت يافتن اسالم و مسلمانان را دريابند و با شن
تربيت افراد و پرورش انسانهاي مؤمن و احياي جامعه و برپايي دولت، آشنا شوند و 

را در تمامي مراحل دعوت و توانايي او را در مواجه   اكرم مسلمانان حركت پيامبر
ورا در ريزي دقيق ا شناسند و برنامه شدن با روشهاي مشركان دربارة مبارزه با دعوت، مي

هجرت به حبشه و تالش ايشان براي قانع كردن اهل طائف با دعوت و عرضه كردن 
و دعوت تدريجي آن حضرت از انصار، براي قبايل اهداف خود در موسم حج بر 

  .نمايند به مدينه را مشاهده مي پذيرفتن اسالم و سپس هجرت مبارك ايشان
ريزي و اجراي  و چگونگي برنامه  اكرم با تفكر و انديشيدن در واقعه هجرت پيامبر

آن و مقدمات هجرت و آنچه بعد از آن، اتفاق افتاده است، به اين نتيجه خواهيم رسيد 
ريزي در كارها، جزئي  برنامهوحي بوده است و   اكرم ريزي پيامبر كه منبع اصلي برنامه

ه شده ، خواستاناز سنت و بخشي از تكليف الهي در همة اموري است كه از مسلمان
، تمام فنون فرماندهي جنگ و مهارت در ادارة  اكرم ، از روش پيامبرانمسلمان. است

د كه نگير د و فرا مينآموز هر مرحله و مهارت در انتقال از سطحي به سطحي ديگر را مي
برخورد  وديان و منافقان و كفار و نصاريچگونه با قدرتهايي مانند يه  اكرم پيامبر

                                                           
 .4، يحيي اليحيي، ص السيره ةمدخل الدراس -1
 .242، ص2، جو النهايه ةالبداي -2
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ر همة اين دشمنان به سبب توفيق الهي و پايبندي به شرايط پيروزي و و چگونه ب نمودند
  .اسبابي كه خداوند در كتابش به آن راهنمايي نموده است، پيروز گرديده است

ت گذشته و ترين عامل قدرت يافتن و دست يافتن به عزت و قدر ترين و اصلي مهم
ته به پيروي از رهنمودهاي روردگار در زندگي مسلمانان وابسحاكم قرار دادن شريعت پ

  :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي ؛پيامبر است
 ö≅ è% (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# ( χÎ* sù (#öθ©9 uθs? $yϑ̄Ρ Î* sù Ïμø‹n=tã $tΒ Ÿ≅ÏiΗäq 

Ν à6ø‹n=tæ uρ $̈Β óΟçFù=ÏiΗäq ( βÎ) uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tGôγs? 4 $tΒ uρ ’n? tã ÉΑθß™ §9 $# ωÎ) 

à≈ n=t7ø9 $# Ú⎥⎫Î7ßϑø9 $#    ) ،54نور(  
اگر سرپيچي كرديد و رويگردان شديد، بر . بگو از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد«

يزي واجب است كه برعهدة وي نهاده شده است و بر شما چانجام ) محمد(او 
اما اگر از او . هم انجام چيزي واجب است كه برعهدة شما نهاده شده است

بر پيغمبر جز ابالغ روشن و ) در هر حال(ت خواهيد يافت اطاعت كنيد، هداي
  ».تبليغ آشكار نيست

تنها راه اصلي   كند كه پيروي از پيامبر اكرم يمضمون آيه بر اين امور داللت م
  : فرمايد كه خداوند در اين مورد ميچنان ؛عزت و قدرت يافتن امت اسالمي است

 y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟßγ̈Ζx Î=ø⇐ tGó¡uŠs9 ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# $yϑŸ2 y# n=÷‚tGó™$# š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6s% £⎯ uΖ Åj3uΚã‹s9 uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ 

”Ï%©!$# 4© |Ós? ö‘ $# öΝçλm; Ν åκ̈] s9Ïd‰t7ãŠs9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 4 ©Í_ tΡρ ß‰ ç6÷ètƒ Ÿω 
šχθä.Î ô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹x© 4 ⎯tΒ uρ tx Ÿ2 y‰ ÷èt/ y7Ï9≡ sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ xø9 $# 

∩∈∈∪ (#θßϑŠÏ%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# (#θè?#u™ uρ nο4θx. ¨“9$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# öΝà6 ¯=yès9 

tβθçΗxq öè?    )56- 55 ،نور(  
اند،  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«

گونه كه  همان. دهد كه آنان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كرد وعده مي
همچنين آئين ايشان را كه براي . پيشينيان را جايگزين قبل از آنان كرده است

برقرار خواهد ساخت و نيز خوف و هراس آنان  پسندد، حتماً پابرجا و آنان مي
 شريكمپرستند و چيزي را  يمگاه مرا  آن. سازد را به امنيت و آرامش مبدل مي
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بعد از اين كساني كه كافر شوند، آنان كامالً فاسقان هستند و نماز . گردانند نمي
رحم  را بخوانيد و زكات را بپردازيد و از پيغمبر اطاعت كنيد تا اينكه به شما

  ».شود
و يارانش قبل از تشكيل حكومت و دولت در مدينه، شرايط دستيابي   پيامبر اكرم

به قدرت و حكومت را محقق نمودند؛ چراكه آنان مؤمناني بودند كه به انجام اعمال 
صالح و خوبيها و نيكيها و به پيروي از دستورات و فرامين پروردگار در تمامي 

و با شرك و انواع مظاهر نهاني و پوشيده آن مبارزه نمودند و هاي زندگي پرداختند  زمينه
از اسباب مادي و معنوي پيروزي و دستيابي به حكومت در سطح فرد و جامعه، استفاده 

 ماندگي عقب .در ميان ملتها و امتها پرداختند كردند و بعد از آن به گسترش دين خدا
و جايگاه  ند را به فراموشي سپردالت خويش كه رس از آنجامسلمانان از رهبري جهان 

هاي خداوند را پايين آورده و منبع آن را با انبوه سهمگيني از اوهام مكدر نموده و سنت آن
د كه حكومت و قدرت با آرزوها و خياالت به دست نكن و گمان مي اند را ناديده گرفته

  .اي حتمي و بجاست آيد، نتيجه مي
ناتواني ايماني و پژمردگي روحي و حيرت علّت اصلي گرفتار شدن مسلمانان به 

توان به سبب شكاف  فكري و آشفتگي رواني و تشتت ذهني و انحطاط اخالقي را مي
بزرگي دانست كه بين امت و قرآن كريم و رهنمود نبوي و ميان امت و رهنمودهاي 

  .عصر خلفاي راشدين و نكات برجسته و درخشان تاريخ اسالم، پديد آمده است
توان اين مسئله ذكر كرد كه بعضي  هاي بارز و عيني اين موضوع را مي مونهيكي از ن

و سيرة خلفاي راشدين،   اكرم از قرآن كريم و رهنمودهاي پيامبر ،از داعيان اسالم
اي  پايه مفاهيم سست و بي هاي جديد و اطالع كافي ندارند و در سخنرانيهاي خود واژه

آنها در برابر تمدن غرب است و با وجود اينكه كنند كه نتيجة شكست رواني  بيان مي
مقاالت و كتابهايي در مورد فلسفة زندگي و جهان و انسان و روشهاي تغيير جامعه 

گردد كه آنان در فهم تمكين و  نويسند، اما از سخنان و مقاالتشان چنين استنباط مي مي
ن آمت از خالل قردستيابي به قدرت و درك سنتهاي خداوند تغيير ملتها و تشكيل حكو

يا از خالل دعوت پيامبران به ملتهايشان و يا از رهگذر   اكرم كريم و روش پيامبر
بررسي تاريخ اسالم، بهرة وافري ندارند تا بتوانند عوامل موفقيت نهضت كساني را كه 

. ارائه دهند ،اند را در پيش گرفته  اكرم در تربيت امت و تشكيل حكومت، راه پيامبر
الدين، يوسف  كه باعث موفقيت نهضت كساني همانند نورالدين محمود و صالح عواملي

بن تاشفين، محمود غزنوي و محمد فاتح و ديگر كساني كه در زمينة تربيت امت و 
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ا اطالعي از را در پيش گرفته بودند، گرديد و نه تنه  اكرم تشكيل حكومت راه پيامبر
برخي از سياستمداران يا  ها و ديدگاههاي هظريندارند؛ بلكه به ن  سيره و روش پيامبر

هستند، اطالع  و تعاليم الهي بيمتفكران و فرهنگيان شرقي و غربي و كساني كه از وحي 
  .نمايند استدالل مي

از تجربه ملتها و امتها مخالف نيستم؛ بلكه معتقدم  به استفاده بنده عالوه بر اينكه
اما  ،بيابد، از ديگران به آن سزاوارتر است حكمت، گشمدة مؤمن است كه هر كجا آن را

كنند  دانند يا تجاهل مي با نظريه و ديدگاه كساني مخالفم كه روش رباني و خدايي را نمي
گيرند و تالش  و تاريخ اين امت را كه سرشار از درسها و اندرزهاست، ناديده مي

 پيامبر اكرمنمودهاي خود كه از قرآن كريم و ره ها و ديدگاههاي كنند كه با نظريه مي
  : گويد ابن قيم در اين مورد مي. فرسنگها فاصله دارد، رهبري مسلمانان را به عهده بگيرند

 لعلـيو اهللا ما خوفي من الذنوب فانها
  

ــران    ــو و الغفــ ــق العفــ  طريــ
 

 لكنما اخشي انسالخ القلب عن تحكـيم
  

ــرآن     ــوحي و القــ ــذا الــ  هــ
 

و رضـــاً بـــĤراء الرجـــال و خرصـــها
  

ــ   ــرحمن الكـ ــه الـ  ان ذاك بمنـ
 

ترسم  شوند، اما از اين مي ترسم؛ زيرا گناهان، بخشيده مي سوگند به خدا من از گناهان نمي«
مردم و حدس و گمان  هاي هكه دلها به حاكم قرار دادن قرآن راضي نگردند و به آراء و نظري

 شدن به چنين امري ما را از مبتالبه اميد اينكه خداوند بر ما منت نهد و . آنها راضي شوند
  ».برهاند

و سنتهاي خداوند   ولت به شناخت روش پيامبر اكرمتشكيل د در تربيت امت و
با دولتها و   در ميان ملتها و دولتها نياز مبرم داريم و بايد به چگونگي رفتار پيامبر اكرم

ت اين نكات بعد از اينكه حامل پيام الهي گرديد، توجه نماييم تا با شناخ ،ملتها و مردم
از رهنمودهاي آن حضرت راه درست دعوت و حاكم قرار دادن اسالم بر ساير اديان را 
بيابيم و اساس و شالودة حركت خويش را بر پايه روشي سالم كه اصول و فروع آن 

  :فرمايد خداوند مي. است، بنا نهيمنشأت گرفته از كتاب و سنت 
 ô‰s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# 

tΠöθu‹ø9 $# uρ tÅzFψ$# tx. sŒuρ ©!$# # ZÏVx.    )21 ،احزاب(  
براي . پيغمبر خدا، سرمشق و الگوي زيبائي است) رفتار و گفتار(براي شما در «

  » .كساني كه اميد به خدا داشته و جوياي قيامت باشند و خداي را بسيار ياد كنند
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در تربيت امت و تشكيل دولت، فراگير و نگرشي همه جانبه و   پيامبر اكرمروش 
ها و تأسيس دولت، همراه سنتهاي موجود الهي بود و او در بيداري و احياي ملت متوازن

ايشان در نهايت فرزانگي و هوشياري با اين سنتها  ،بنابراين نمود ، حركت ميدر جوامع
هر يك از قوانين الهي مانند سنت دعوت تدريجي،  از  رفتار نمود؛ پس پيامبر اكرم

تدافع، سنت گرفتار شدن به مشكالت و ناهمواريها، استفاده از اسباب و تغيير انسانها به 
اي مناسب استفاده نمود و عالوه بر آن در وجود يارانش منهج رباني و ساير  شيوه

زندگي، بهشت، جهنم و  مفاهيم، ارزشها، عقايد صحيح را در مورد خدا، انسان، جهان،
تحت  ،قضا و قدر را استوار نمود و بر اثر اين شيوة مناسب بود كه اصحاب با تمام توان

كوشيدند تا به رهنمودهاي ايشان  گرفتند و مي قرار مي  تأثير روش تربيتي رسول خدا
 پايبند باشند و اگر كسي در سفر بود، هنگام بازگشت از سفر از يارانش در مورد آنچه

ديده و شنيده بودند و از رهنمودها و تعداد آياتي كه در   اكرم در اين فاصله از پيامبر
گام به گام از   شد و خالصه اينكه، ياران رسول اكرم غياب او نازل شده بود، جويا مي

كردند و اين اطاعت كامل، منحصر به خود آنان نبود؛ بلكه آن را به فرزندان  او پيروي مي
  .دادند خود، انتقال مي و اطرافيان

به بررسي احوال جهان قبل از بعثت   وه بر بررسي سيرة پيامبر اكرماين كتاب عال
و تمدنهاي حاكم در آن زمان و حاالت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و اخالقي زمان 

و از نزول وحي و   اكرمپردازد و از رخدادهاي مهم قبل از تولد پيامبر بعثت مي
نمايد و ساختار ايدئولوژيكي و اخالقي و عبادي در دوران  ، بحث ميمراحل دعوت

دارد و از  نمايد و روشهاي مشركان را در مبارزه با دعوت بيان مي مكي را بيان مي
گوناگون سخن قبايل هجرت به حبشه و واقعه طائف و سفر اسراء و معراج و دعوت 

رش دعوت از جانب مردم يثرب گويد و به چگونگي وضعيت انسانهاي نكونام و پذي مي
اين كتاب، ضمن بيان حوادث و رخدادها، . پردازد مي  هجرت پيامبر اكرم بهو 

شود را با خواننده در  شود و فوايدي كه از آن گرفته مي درسهايي كه از آن آموخته مي
ي نويسنده نيز به بررس. گذارد تا مسلمانان در دنياي معاصر از آن استفاده كنند ميان مي

پردازد و روش  از زمان ورودش به مدينه تا لحظه وفاتش، مي  اكرم زندگي پيامبر
هاي جامعه و تربيت آن و راهكارهاي ايشان در تشكيل  در تحكيم پايه  اكرم پيامبر

آن حضرت با دشمنان داخلي و خارجي سخن نمايد و از مبارزة  دولت را بيان مي
امعه و پيمان بستن با اهل جدر   اكرم ست پيامبربه بررسي سيا ،عالوه بر آن. گويد مي

حلهاي اقتصادي و تالش  كتاب كه در عهدنامه، ثبت شده است و حركتهاي جهادي و راه
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آن حضرت براي ارتقاي مسلمانان به سوي مفاهيم واالي اين دين كه براي نجات 
ويسي سيره نبوي ن كوشد تا شكل خالصه پردازد و مي  انسانها از تاريكيها آمده است، مي

سالهاي گذشته در . را كه در اذهان بسياري از فرزندان امت جاي گرفته است، حل نمايد
 الرحيق المختوم در زمينه سيره نبوي مانند كتاب اي هاي ارزندههرچند پژوهش و بررسي

 النبويه ةالسير بوطي و النبويه ةفقه السير غزالي، ةفقه السيراثر صفي الدين مباركفوري، 
ثر ابوالحسن ندوي انجام شده و مورد قبول امت قرار گرفته و به چاپ و انتشار آنها ا

اما اين بررسيها مختصر بوده و تمامي حوادث و رخدادهاي سيره نبوي  ،اقدام شده است
و برخي از دانشگاهها به اين كتابها اكتفا كرده و بعضي از دانشجويان . اند بيان ننمودهرا 

هر كس اين كتابها را به طور كامل مطالعه كند، تمام سيرة نبوي را فرا اند كه  گمان برده
 اشتباهي بزرگ و خطرناك در مورد سيره پيامبر ،گيرد، در حالي كه چنين ديدگاهي مي
است و اين طرز تفكر، به برخي از ائمه مساجد و رهبران حركتهاي اسالمي نيز   اكرم

تصور  ،بدين جهت، بسياري از مردم. است سرايت نموده و اثر معكوس بر آنها نهاده
خطر اين  )فقه السيره(ناقصي از سيره نبوي دارند و شيخ محمد غزالي در پايان كتابش 

از   با بررسي زندگي پيامبر اكرم« :گويد ره نبوي را بيان داشته و ميتصور در مورد سي
را به طور كامل  اين گمان به وجود آيد كه زندگي محمد ،تولد تا وفات شايد در ذهن

اي، در حالي كه اين اشتباه بزرگي است؛ زيرا هرگز سيره را به صورت  بررسي كرده
اي كه از  واقعي نخواهي فهميد مگر اينكه قرآن كريم و سنت را بررسي كني و به اندازه

  1».كني، رابطه تو با پيامبر اسالم به همان اندازه خواهد بود قرآن و سنت درك مي
ارتباط   ز قرآن كه با سيره پيامبر اكرميي ار اين كتاب به بيان بخشهابنابراين، د

. نضير، صلح حديبيه و غزوه تبوك غزوة بدر، احزاب، بني: پرداخته شده است مانند ،دارد
ن شده اها و سنتهاي الهي در شكست و پيروزي بي همچنين در اين كتاب، درسها، آموزه

از خالل حوادث و وقايع، سخن به ميان آمده  و از چگونگي عالج بيماريهاي نفساني
آنچه را كه براي او در آن دوران زندگي، مفيد است،  ،سيره نبوي به هر نسلي. است
  .شود باعث اصالح مي آموزد و براي هر زمان و مكاني شايسته است و مي

در . خود را مشغول پژوهش در قرآن كريم و سيره نبوي نمودم بهترين ايام زندگي
ها و گوهرهاي  ورة پژوهش، غربت و دوري از وطن را فراموش نمودم و با گنجينهطي د

آوري، مرتب و منظم نمودن  به جمعشدم و  موجود در البالي مراجع و مصادر مشغول
                                                           

 .476، غزالي، ص فقه السيره -1
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امت اسالمي، قرار گيرد و به اين نتيجه رسيدم كه  آنها پرداختم تا مورد استفاده فرزندان
 ،و حال در بيان درسها و عبرتها و فوائد و رخدادهانويسندگان سيره نبوي در گذشته 

ديدگاه مشتركي ندارند؛ چراكه ديدگاههاي مورخان گذشته همانند ابن هشام، ذهبي و 
نويسندگان معاصر نيز همانند سباعي و غزالي نيز  ،ابن كثير متفاوت است و عالوه بر آن

و  فتح البارييث مانند از اين امر مستثني نيستند؛ همچنين در تفسير و شروح احاد
و كتابهاي فقها به نتايجي رسيدم كه كتابهاي سيره نه در گذشته و نه در  شروح نووي

خداوند به من توفيق داد كه اين درسها و عبرتها و فوائد را . اند حال، از آن سخن گفته
ا با نمايد ت آوري نمودم و آنها را به رشته تحرير در آوردم كه به خواننده كمك مي جمع

اي  و افكار عملي نتايجاين كتاب محصول  ، لذاايدمتمام سادگي، از اين ثمرات، استفاده ن
  . آوري شده است است كه از صدها مرجع و منبع، جمع

در راستاي تحقق بخشيدن اين هدف بزرگ، دانشمندان بسياري از كشورهاي ليبي، 
آيي،  فتگو و مناقشه و گردهميمن، عراق، مصر، سودان، سعودي، امارات، قطر و شام با گ

اند و به بعضي از مراجع و منابع كمياب راهنمايي كرده و آنها را برايم تهيه  مرا ياري داده
، بايد به روشها و قوانيني هدر نگارش سير: اند و ديدگاه بعضي از آنان اين بود كه  نموده

د بيشتري شود؛ مانند كرده است، تأكي كه پيامبر خدا، در حركت مباركش به آنها عمل مي
اي ديگر اين بود كه سيرة  رفتار پيامبر با مشركان در فتح خيبر و مكه و ديدگاه عده

 يث و يا رفتاري از پيامبر اكرمبا سيره رفتاري وي كه با حد  تاريخي آن حضرت
چنانكه روش قرآن كريم نيز چنين روشي است؛ زيرا . بيان شده است، وفق داده شود

اي جوشان خواهد ساخت،  و عاطفهبا فهمي عميق  ،افرادي عالم ،نسل جديداين كار از 
لذا بايد گفت كه سيره نبوي غذاي روح است و به عقلها، فرهنگ و به دلها، حيات 

  .نمايد بخشد و انسان را پاكيزه مي مي
حلهاي مفيدي  نيز در تمام ابعاد روند دعوت اسالمي، داراي راه  سيرة پيامبر اكرم

اعلي پيوست كه  چشم فروبست و به مألدر حالي از جهان   اكرم زيرا پيامبراست؛ 
سوابق زيادي در دعوت و تعليم و تربيت و جهاد و تمام شئون زندگي براي كسي كه 

 نگري در سيره پيامبر طور كه ژرف همان. خواست به او اقتدا نمايد به جا گذاشت مي
را از   اكرم رمايه بزرگ اخالقي كه پيامبرنمايد تا با س به خواننده كمك مي  اكرم
شود و با صفات پسنديدة پيامبر خدا كه با آنها در م انسانها متمايز كرده بود، آشنا اتم

  : ق گفتة حسان بن ثابت برسد كه گفتدنياي انسانها زندگي نمود، آشنا شود و به مصدا
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 قـط عينـيواجمل منـك لـم تـر
  

 و افضـل منــك لــم تلــد النســاء  
 

  ».اند و هيچ زني فرزندي بهتر از تو به دنيا نياورده است رگز چشمانم زيباتر از تو نديدهه«
 خلقــت مبــرأً مــن كــل عيــب

  

ــا تشــاء   ــد خلقــت كم  كانــك ق
 

  ».اي خواهد، آفريده شده گويا آن گونه كه دلت مي. اي آفريده شده عيب به دور از هرگونه«
اند آن را بيان نمايند؛ زيرا  يشينيان نتوانستهام، پ كنم مطالبي كه بيان نموده من ادعا نمي

هاي سيرة او به قلبي  ن و منزلت پيامبر خدا، بزرگ است و توضيح برخي از نشانهأش
اين  يتر نياز دارد و ادعا تر و ايماني ژرف تر و هوشياريي بزرگ تر و بينشي دقيق رقيق

كمال است، ادعايي موضوع نيز كه كار من از هر گونه اشتباه دور و كاري در حد 
مورد است؛ زيرا عصمت، از صفات پيامبران است و هر كس گمان كند كه تمام  بي

زيرا خداوند به دانشها را آموخته است، به راستي كه خويشتن را نشناخته است؛ 
  :فرمايد پيامبرش مي
 štΡθè=t↔ó¡o„uρ Ç⎯ tã Çyρ”9 $# ( È≅è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& ’În1 u‘ !$tΒ uρ ΟçF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ 

ÉΟù=Ïèø9 $# ωÎ) WξŠÎ=s% ∩∇∈∪ ⎦È⌡ s9 uρ $oΨ ø⁄ Ï© ¨⎦ t⎤ yδ õ‹uΖs9 ü“Ï%©!$$Î/ !$uΖ øŠym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) §Ν èO Ÿω 
ß‰ ÅgrB y7s9 ⎯ÏμÎ/ $uΖ øŠn=tã ¸ξ‹Å2 uρ    ) ،86 - 85اسراء(  

پرسند، بگو روح از اوامر پروردگارم است و شما دانش  تو را در مورد روح مي«
  ».ايد اندكي داده شده

  : ندارد و شاعر چه زيبا سروده است بنابراين، علم و دانش دريايي است كه ساحل
 ةو قل لمـن يـدعي فلـي العلـم فلسـف     

  

 حفظت شـيئا و غابـت عنـك اشـياء     
 

اي ولي  كند كه فيلسوف علم و دانش است، بگو چيزي را حفظ نموده به كسي كه ادعا مي«
  ».چيزهايي زيادي از تو پنهان مانده است

پس از گذشت يك شب با خود اي كه كتابي بنويسد،  هر نويسنده: گويد لبي ميثعا
اين پس از گذشت . كردم افزودم يا از آن كم مي ميكاش فالن مطلب را به آن : گويد مي

اهد شد؟ و عماد اصفهاني گفته يك شب است، پس اگر چند سال بگذرد چگونه خو
اگر اين : گويد ا مينويسد مگر اينكه فرد از نظر من كسي نيست كه امروز كتابي مي: است

شد  كردم بهتر بود و اگر فالن مطلب مقدم مي را اضافه مي مطلب دادم يا فالن را تغيير مي
ترين عبرت و دليلي است بر اينكه  نمودم، زيباتر بود و اين بزرگ و يا مطلبي را ذكر نمي

  . اند تمام انسانها و كارهايشان ناقص
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خالص براي خدا باشد و براي بندگان خدا مفيد واقع  ،كه اين كار در پايان اميدوارم
پاداش دهد و آن را در ترازوي  ،ام شود و خداوند مرا در مقابل هر حرفي كه نوشته

اعمال نيكم قرار دهد و به برادراني كه مرا با تمام وجود، در تأليف اين كتاب ياري 
  : شاعر گفته است. ، پاداش نيك بدهدنمودند

 ر خلف ركاب القوم ذاعرجاسي
  

 جوالقيت من ع مال جبر مامؤ 
 

كنم؛ به اميد اينكه تأخير خود را از آنان، جبران  به دنبال كاروان، لنگ لنگان حركت مي«
  ».كنم

 فان لحقت بهم من بعد ماسبقوا
  

 ن فرجفكم لرب السماء في الناس م 
 

ند است كه شامل حالم شده و اند برسم، لطف خداو اگر به آنان كه از من سبقت گرفته«
  ».دهد اوست كه چنين توفيقي به بندگانش مي
 و ان ظللت بقفر االرض منقطعا

  

 ما علي اعرج في ذلك من حرج 
 

  ».براي فرد لنگ اشكالي ندارد ،و اگر در بيابان باز بمانم«
  .سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك

  

  ير إلي عفو ربه و مغفرته و رضوانهالفق            
  علي محمد الصالبي              
  .م 2001 -  ه 1422              



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : بخش اول
  
  
  
  

 ترين وقايع تاريخي قبل از بعثت مهم



 



 

  

  فصل اول
  تمدنهاي حاكم و اديان قبل از بعثت

  امپراطوري روم -1
ان شامل مامپراطور روم شرقي، معروف به امپراطور بيزانس كه قلمرو آن در آن ز

كان، آسيا، سوريه و فلسطين، تمام حوزه درياي مديترانه، مصر و كليه ين يونان، بالمسرز
گرديد و مركز آن، قسطنطنيه بود، حكومتي ستمگر داشت كه  سرزمينهاي شمال آفريقا مي

كرد و آشفتگي، هرج و مرج همه جا را  ظلم و ستم را بر ملتهاي ياد شده تحميل مي
كردند، با اين وجود  شرت زندگي ميفراگرفته بود در حالي كه خودشان با عيش و ع

مصر، عرصة ظلم مذهبي و بدترين نوع استبداد سياسي شده بود و براي روميها به مثابة 
  .دادند نمودند، اما به آن علوفه كافي نمي گوسفندي بود كه از شير آن استفاده مي

هبري و در سوريه نيز انواع ظلم و بيگاري و بردگي رواج يافته بود و روميها براي ر
 گرفتند و عالوه بر آنكه مورد تاخت و فقط از زور و قدرت كمك مي ،فرمانروايي آنان

كردند كه جز منطق زور، چيزي  ر داده بودند، مانند بيگانگاني بر آن فرمانروايي مياتاز قر
دادند تا جايي كه مردم سوريه براي  شناسند و هيچ نوع نرمشي با آنها نشان نمي را نمي

  .فروختند فرزندانشان را مي ،امهاي خودپرداخت و
تمدن در جامعه روم، مملو از تناقض و آشفتگي بود و اين وضعيت در كتاب 

  : چنين بيان شده است و حال گذشته
تناقض وحشتناكي بر زندگي اجتماعي بيزانس حاكم و گرايش به دين، در اذهان 

در تمام مناطق كشور گسترش گيري، فراگير و  روميها رسوخ كرده بود؛ رهبانيت و گوشه
كردند و به  اطالع در مباحث عميق ديني و مباحثه بيزانسي دخالت مي افراد بي. يافته بود
زندگي عادي، رنگ مذهبي به خود گرفته بود، اما از طرفي همين مردم، . پرداختند آن مي

ورزشي  ميدانهاي. به شدت به انواع بازيها، سرگرميها و خوشگذرانيها عالقمند بودند
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مردم در آنجا  .داد بزرگي وجود داشت كه هشتاد هزار نفر تماشاچي را در خود جاي مي
   1.كردند كشتي گرفتن مردان با مردان و گاهي مردان با درندگان را تماشا مي

آنها زيبايي را دوست داشتند و به . مردم به نژادهاي متفاوت تقسيم شده بودند
بازيهايشان بيشتر اوقات بازيهاي خونيني بود و  ورزيدند و خشونت و ظلم، عشق مي

هايشان نيز خيلي سخت و هولناك و زندگي بزرگان و رؤسايشان تركيبي از  شكنجه
  2.جا و عادتهاي زشت و ناپسند بود خوشگذراني و توطئه و تشريفات بي

  
  امپراطوري ايران -2

راطوري روم شرقي، از نظر وسعت از امپ يسركامپراطوري ايران، معروف به فارس يا 
در اوايل قرن . تر بود و اديان زيادي مانند زرتشتي و مانوي در آن رواج داشت بزرگ
دي، شخصي به نام ماني، آيين مانوي را به وجود آورد؛ سپس در اوائل قرن السوم مي

بندوباري و لجام گسيختگي  پنجم ميالدي آيين مزدك ظهور كرد كه اساس آن بر پاية بي
شد و اين امر  ه شده بود و اموال و داراييهاي مردم براي همه، مباح شمرده ميبنيان نهاد

باعث شورش كشاورزان و سبب زياد شدن چپاولگراني گرديد كه به كاخها يورش 
بردند و زنان را به اسارت  بردند و ثروت و دارايي موجود در آنها را به يغما مي مي
زمينها و  ،نمودند كه در نتيجة آن رف ميگرفتند و امالك و زمينهاي مردم را تص مي

شد كه اصالً در آنجا كسي  اي كه چنين احساس مي ها خالي از سكنه شد به گونه خانه
  .نبوده است

انسانها  سايربردند و خود را باالتر از  سلطنت را از پدرانشان به ارث مي ،پادشاهان
وت و درآمد كشور در انحصار ثر. پنداشتند نمودند و خودرا از نسل خدايان مي تصور مي

به زندگي نمودند و زندگي آنان  شگذراني ميگرايي و خو آنها بود و آن را صرف تجمل
بودن از مالياتهاي  تا جايي كه بسياري از كشاورزان براي در امان ت شبيه بودحيوانا

اه كردند و به ديرها و عبادتگاهها پن كارشان را ترك مي سنگين و خدمت اجباري نظامي،
مردم، در ميان جنگهاي خونين و خانه برانداز ايران و روم كه سالها طول . بردند مي
در صورتي كه اين جنگها هيچ . شدند ارزشي به كار گرفته مي كشيد، مانند هيزم بي مي
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شد، اجراي فرمان پادشاهان  عايدي براي ملت نداشت و تنها چيزي كه عايد كشور مي
  1.بود

  
  هندوستان -3

ترين دوران هندوستان از نظر مذهبي، سياسي،  است كه تاريك مورخان بر اينعقيدة 
بندوباري  از آنجا كه مذهب به بي. اخالقي و اجتماعي از اوائل قرن ششم شروع شد

زن هيچ ارزشي . رنگ تقدس داده بود، بنابراين در همه جا حتي در معابد نيز رواج يافت
هند از . سوخت ذشت شوهرش خود را زنده ميبعد از درگنداشت و مرسوم بود كه زن، 

نبود . تر بود تمام كشورهاي جهان براي داشتن فاصله طبقاتي و تبعيض نژادي، معروف
مساوات و وجود تبعيض، جزئي از قانون مدني، سياسي و مذهبي بود كه مقامات مذهبي 

گرديده  شاناز قانون كلي جامعه و آيين زندگيهندي آن را وضع كرده بودند و بخشي 
بدين جهت، هند دچار هرج و مرج و از هم گسيختگي گرديد و حكومتهاي زيادي . بود

  .تشكيل گرديد كه هميشه با يكديگر در جنگ و ستيز بودند
گري و  برد و جمود فكري و قشري در چنين دوراني هند، كامالً در انزوا به سر مي

له طبقاتي و تعصب فاميلي افراط و تفريط در عادات و رسوم مردم حاكم بود و فاص
تاد تاريخ يكي از دانشگاههاي هند سيكي از مورخان هندي كه ا. مشهود و بارز بود

منزوي و فقط به خود  ،مردم هند از جهان: گويد ورد هند پيش از اسالم ميماست، در 
خبري، موقعيت آنان  مشغول بودند؛ از اوضاع جهان آگاهي نداشتند و اين جهالت و بي

هاي انحطاط و پستي  جمود، در ميان آنها پايدار شد و نشانه. ار ضعيف كرده بودرا بسي
روح شده بود؛ فن معماري و نقاشي  ادبيات، در اين زمان بي. در آنان كامالً هويدا گرديد

  2.و هنرهاي زيباي ديگر نيز مطلوب نبود
يض بزرگي بين ركود و جمود، جامعه هندي را فرا گرفته بود و بر اثر آن فاصله و تبع

دادند و در مورد  به زنان بيوه اجازة ازدواج نمي. ها وجود داشت طبقات و خانواده
ترين  پايين(نام نجسها كردند و گروهي به  گيري مي خوردنيها و نوشيدنيها بر خود سخت

  3.مجبور بودند بيرون از شهر و آبادي زندگي كنند) طبقه مردم
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  : م شده بودندبقه تقسيمردم هندوستان به چهار ط
  .گفتند مي» براهمه«طبقه رجال دين و كاهنان كه به آنها  - 1
 .شدند ناميده مي» شتري«مردان جنگي و سربازان كه  - 2
 .موسوم بودند» ويش«وران كه به  كشاورزان و پيشه - 3
  .خدمتگزاران و بردگان - 4

د و بر اين عقيده بودند كه گردي ترين طبقة اجتماعي محسوب مي طبقه چهارم، پايين
ايشان را از پاي خود آفريده است كه كارشان فقط خدمتگزاري طبقات  ،آفريدگار جهان

  .گانه و تأمين آسايش آنها بود سه
اين قانون، به براهمه جايگاه و ارزش خاصي داده بود كه هيچ كس با آنها برابري 

ساب گناه به ح ، باز هم معصوم و بيگرديدند ترين گناه مي كرد و اگر مرتكب بزرگ نمي
گرفتند و در هيچ حال،  ماليات نمي آنهااين بود كه از  آنهاو از ديگر امتيازات  ندآمد مي

آوري مال و ثروت و نيز حق مجالست  جمع ،نجسها ةاما طبق ند،شد محكوم به قتل نمي
  1.با برهمنها را نداشتند و همچنين فراگرفتن مطالب كتب مقدس براي آنها ممنوع بود

  
  قبل از بعثت ديني جهاناوضاع 

ترين دوران اقتصادي و سياسي و اجتماعي تاريخ  پيش از طلوع فجر اسالم، انسان پست
برد؛  گذاشت و از هرج و مرج فراگير در تمام امور زندگي رنج مي خود را پشت سر مي

هاي آن؛ يعني،  چراكه روش جاهلي، بر عقايد و افكار، حاكم بود و بارزترين نشانه
بندوباري و فساد و تكبر و ظلم و خشونت، بر مردم، مسلط  و بي جهالت و هواپرستي

  2.شده بود
تأثيري بر زندگي مردم نداشتند و به سبب تحريف و دگرگوني،  ،اديان آسماني

ديني  ي وبدادند و افراد مذه اهميت خود را به عنوان پيام الهي به مردم، از دست مي
خود ساخته انساني و ايدئولوژيهاي  درگير كشمكشهاي عقيدتي بودند كه ورود افكار

شدت يافته بود كه منجر اين كشمكشها چنان . فاسد، در اين اديان به وجود آورده بود
كساني كه از تحريف و تغيير دين، . به جنگهاي خونيني ميان مردان مذهبي شد

از  نمودند بسيار اندك بودند؛ آنها به اميد نجات خود و به علت نااميد شدن خودداري مي
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فساد، در ميان تمام . نشيني پناه برده بودند ديگران براي اصالح جامعه، به عزلت و گوشه
مردم از نظر . هاي زندگي آنان رواج پيدا كرده بود قشرهاي جامعه و در تمام زمينه

پذيرفتند يا اينكه به تحريف اديان  دين را نمي اعتقادي يا مرتد شده بودند يا اصالً
گرفتند و قوانيني وضع  تند و در وضع قوانين، شريعت خدا را ناديده ميپرداخ آسماني مي

كردند كه با عقل و فطرت سازگار نبود و وضع چنين قوانيني با قوانين الهي مغايرت  مي
  .داشت

رهبران ملت كه كشيش و ارباب و پادشاه بودند، رياست اين امور فساد را به عهده 
راگرفته بود و دنيا در شبي بسيار تاريك و ظلماني و داشتند و تاريكي، سراسر جهان را ف
  .برد در انحراف از آيين الهي به سر مي

روح و فاقد حيات تبديل شده و  اي از عادات و رسوم بي آيين يهود، به مجموعه
د ملتهاي مجاور و مقتدر قرار گرفته بود و بسياري از عادات مشركانه و يتحت تأثير عقا

در  .1اند چنانكه مورخان يهودي نيز به اين مطلب اعتراف كرده. بودندجاهالنه را پذيرفته 
خشم و رضايت نداشتن پيامبران از پرستش بتها، داللت «: المعارف يهود آمده است  ةداير

اسرائيل رسوخ پيدا كرده  بر اين دارد كه پرستش بتها و خدايان متعدد در اعتقادات بني
يد بابل همچنان باقي بود و بسياري از عقايد خرافي و بود و تا زمان بازگشت آنان از تبع

پرستي جاذبة خاصي براي  دهد كه بت آميز را پذيرفته بودند، تلمود نيز گواهي مي شرك
  2.يهوديان داشت

ماندگي عقلي و فساد ديني شده  جامعة يهود، قبل از بعثت رسول اكرم دچار عقب
شمارند و در ميان يهوديان در قرن  مي تلمود بابل كه يهوديان آن را خيلي مقدس. بود

ششم ميالدي متداول بود، مملو از مطالب نادرست و گفتارهاي غيرمنطقي و جسارت به 
  3.خدا و ناديده انگاشتن حقايق و دين و عقل بود

نيز گرفتار تحريف افراطيها و تأويل جاهالن شده بود و نور توحيد  نصاري
  4.كم ناپديد گشته بودواخالص عبادت خدا، پشت ابرهاي مترا
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شام، عراق و مصر در مورد حقيقت و ماهيت مسيح جنگهاي شديدي ميان نصاري 
ها، مدارس و كليساها به پايگاههاي اصلي جنگ تبديل شدند و در  در گرفت و خانه

چنانكه در كتاب  ؛پرستي به اشكال و مظاهر مختلف پديدار گشت جامعة مسيحي، بت
  : آمده است م كنونيتاريخ مسيحيت در پرتو عل

ولي كامالً نابود نشد؛ بلكه به درون دلها سرايت  ،پرستي پايان پذيرفت اگرچه بت«
آنان كه از خدايان و شخصيتهاي . پرستي زير لواي مسيحيت ادامه يافت كرد و بت

دادند و  به يكي از شهداي خود صفات خدايي مي ،گيري كرده بودند مذهبي خود كناره
پرستي شهداي  كردند و اين چنين شرك و بت و مجسمه درست ميبراي او تنديس 

محلي رواج يافت و در اين قرن نيز عبادت شهدا و اولياء فراگير شد و عقايد جديدي به 
بر اساس عقايد  .گفتند كه اولياء داراي صفات خدايي هستند از جمله مي. وجود آمد

بودند و اولياء، سمبل تقدس و اولياء و قديسون واسطة ميان خدا و انسان » اريسين«
پرستانه به نامهاي جديدي  پارسايي قرون وسطي تلقي گرديدند و اعياد و جشنهاي بت

ميالدي عيد قديم خورشيد به نام عيد مسيح  400اي كه در سال  به گونه. تغيير يافت
  1.تغيير نام داد

مركب از سه  اين عقيده كه خداوند،«: آمده است المعارف جديد كاتوليك ةدائردر 
اقنوم است، از اواخر قرن چهارم، در جهان مسيحيت و انديشة آن، سرايت نمود و به 

اي رسمي و مسلم تبديل شد كه در سراسر جهان مسيحيت مورد قبول واقع  عقيده
نوزدهم ميالدي از تحول عقيده تثليث و راز آن  نگرديد، اما سرانجام در نيمه دوم قر

  2».پرده برداشته شد
اي كه به تكفير و قتل يكديگر  هاي سختي ميان مسيحيان در گرفت به گونهجنگ

دعوت امتها به پرداختند و بدين صورت مبارزه با فساد و اصالح وضعيت خود و  مي
به خود مشغول  بشر، است فراموش گرديد و نصراني ها آنچه ماية بهبود و صالح

  3.شدند
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) ترين آنها آتش بود كه بزرگ(ي ديرباز به پرستش عناصر طبيع از هم مجوسيها
هايي به اين منظور ساخته بودند و با تمام  در سراسر كشور خود آتشكده. مشغول بودند

پرستان آداب و قوانين  در عبادتگاهها، براي آتش. وجود، به پرستش آتش مشغول بودند
ند و خاص منظمي وضع شده بود، ولي در بيرون از عبادتگاه، پيروان مجوسيت آزاد بود

پرستي  كردند و ميان آنها و كساني كه به آتش هايشان زندگي مي طبق ميل و خواسته
ايران در عهد اعتقادي نداشتند، فرقي وجود نداشت مورخ دانماركي در كتاب خود 

بر آنها الزم بود «: گويد ديني و وظيفة آنان چنين مي در مورد طبقه پيشوايان ساسانيان
تند و عالوه بر آن، موظف بودند كه ماه و آتش و آب را نيز چهار بار خورشيد را بپرس

بپرستند و همچنين به هنگام خواب و بيدار شدن و حمام رفتن و پوشيدن زنار و غذا 
خوردن و عطسه زدن و تراشيدن مو و گرفتن ناخن و قضاي حاجت و روشن كردن 

بود كه نگذارند آتش اي بودند و بر آنان الزم  چراغها، موظف به خواندن دعاهاي ويژه
زنگ  ،خاموش شود يا آب و آتش با يكديگر تماس حاصل نمايند و نگذارند معادن

  1».زيرا معادن نزد آنها مقدس بودند ؛بزنند
چنانكه يزدگرد، آخرين پادشاه  ؛ايستادند ، هنگام خواندن نماز، رو به آتش ميايرانيان

ترين  به خورشيد كه بزرگ« :گفت د و ميكر ساسانيان، به خورشيد سوگند ياد مي
پرستان در هر عصري به دوگانگي خدا معتقد بودند  آتش» .كنم سوگند ياد مي ،خداست

يكي خداي نور يا خوبي و دومي خداي : ها بود و به دو خدا ايمان داشتندو اين شعار آن
  2.تاريكي يا بدي

تي تبديل شده پرس كه در هند و آسياي ميانه رواج داشت، به آيين بت مذهب بودايي
برند و با رسيدن و اقامت در هر مكاني،  رفتند، بتها را همراه خود مي بود كه به هر جا مي

  3.كردند هاي بودا را نصب مي ساختند و مجسمه معبد مي
ترين  آمد، برجسته نيز كه دين اصلي مردم هند به حساب مي مذهب برهمايي

د كه در قرن ششم ميالدي به اوج اش، كثرت خدايان و معبودهاي گوناگون بو شاخصه
پرست بودند  ترديدي نيست كه آيينهاي برهمايي و بودايي، دو دين بت. خود رسيده بود

                                                           
 .27، ندوي، ص النبويه ةالسير ، به نقل از155، ص ايران في عهد الساسانيين -1
 .همان -2
 .28، ندوي، ص النبويه ةالسير -3
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پرستي بود و گويا مسيحيت و  از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام، غرق در بتو دنيا 
ه يهوديت و برهمايي در بزرگداشت و تقديس بتها بسان اسبهاي مسابقه، با يكديگر ب

ش به اين فساد فراگير ملتها ا روزي در سخنراني  پيامبر اكرم. بت برخاسته بودندرقا
دانيد به شما بياموزم و  پروردگار به من فرمان داد تا آنچه را نمي«: اشاره نمود و فرمود 

هر چيزي كه به هر كسي : اينكه فرمود ،از جمله چيزهايي كه امروز به من آموخت
همه بندگانم را براساس فطرتي پاك و يكتاپرست آفريدم، اما  من وام، حالل است  داده
بر آنان حرام كرد، من به  ،ام ن آنان را گمراه نمود و آنچه را كه برايشان حالل نمودهاشيط

ام، با من شريك نگيريد با  آنان فرمان دادم تا آنچه را كه براي آن دليلي فرو نفرستاده
يز غير از تعدادي از اهل كتاب، بقية ساكنان زمين يپش آمدن چنين وضعيتي خداوند ن
  1».چه عرب و چه عجم را هالك نمود
بشري در ابعاد مختلفي مانند شرك جامعة شود كه  از اين حديث چنين استنباط مي

گرايش آنها  ورزيدن به خدا، پيروي نكردن از شريعت، فساد پيشوايان اديان آسماني و
  2.ف شده استبه انحراف قوم خود دچار انحرا

                                                           
 .2197، شمارة 2194، ص 4ب الجنه، باب الصفات، ج ، كتامسلم -1
 .59الغرباء االولون، ص  -2



 

  

  مودفصل 
  اعراب و تمدن آنها

  اصول عرب
وبند، به سه مورخان، اقوام و طوايف عرب را بر حسب سلسله نسبهايي كه به آنها منس

  1: اند دسته تقسيم كرده
و عاد، ثمود، عمالقه، طسم، جديس، أميم، جرهم و حضرموت قبايل  :عرب بائده -1

اين قبائل، قبل از اسالم . جزو عرب بائده هستندكه به قبيله حضرموت منسوبند، قبائلي 
اند كه قلمرو فرمانروايي آنها تا شام و  اند و در زمان خود پادشاهاني داشته از بين رفته

  2.مصر امتداد داشته است
باشند  عربهايي هستند كه از خاندان يعرب بن يشجب بن قحطان مي :عرب عاربه -2

و پادشاهان يمن و معين  4اند به عرب جنوب معروفو  3شوند و عرب قحطانيه ناميده مي
  5.و سبأ و حمير از آنها هستند

اند كه نسب عدنان به اسماعيل بن ابراهيم  به عدنان، منسوب :عرب عدناني -3
اند؛ يعني، با نژاد غيرعرب  رسد و به عرب مستعربه معروف عليهما الصلوه و السالم مي

اي به وجود آمد كه   گي زبان عربي آميخته و تازهاند، سپس به علّت اين آميخت آميخته
وطن اصلي عدنانيها مكه بود و به عربهاي شمال معروف بودند؛ آنها از فرزندان 

كه اسماعيل، زبان عربي را از آنها آموخت و  باشند و افراد قبيله جرهم مي  اسماعيل
زندانش همچون اقوام با ازدواج با يكي از زنان اين قبيله با آنها خويشاوند شد و فر

ترين فرزندان و نوادگان اسماعيل، عدنان، پدر  از معروف. مادري خود، عرب شدند

                                                           
 .45، غضبان، ص النبويه ةفقه السير -1
 .44، ص 1ابي شهبه، ج  السيرة النبويه، -2
 .45، غضبان، ص فقه السيره -3
 .98، ص مدخل لفهم السيره -4
 .47، ص 1هبه، ج ش، ابي النبويه ةالسير -5
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مختلف عرب، از دودمان عدنان هستند و پس از او قبايل است كه   بزرگ پيامبر اكرم
فرزندان و . اند فرزندش سعد، سپس نزار و پس از او فرزندانش مضرو ربيعه بوده

عبدالقيس در بحرين اقامت گزيد و حنيفه . نزار در شرق اقامت گزيدندنوادگان ربيع بن 
ائل در ميان بحرين و يمامه، جاي گرفت و بنو تغلب از وبنوبكر بن . در يمامه ساكن شد

در شبه جزيره عربستان، ميان دجله و فرات مقيم شدند و تميم، در فرات عبور كردند و 
  1.صحراي بصره، سكني گزيدند

سليم، نزديك مدينه و ثقيف در طائف، اقامت . ر نيز پراكنده شدندفرزندان مض
 ءگزيدند و ساير افراد قبيله هوازن، در شرق مكه جاي گرفتند و قبيله اسد، از شرق تيما

  2.تا غرب كوفه ساكن شدند و قبيلة ذبيان و عبس، از تيماء تا حوران سكونت گزيدند
وق عربها را به دو قبيلة عرب عدناني و بندي ف عالوه بر تقسيم ،اكثر علماي انساب

  3.رسانند مي و نسب آنها را به حضرت اسماعيلنمايند  بندي مي قحطاني، تقسيم
اين مطلب را در صحيحش در باب نسبت يمن به اسماعيل ذكر كرده است و  بخاري

بر گروهي   اكرم پيامبر: از سلمه روايت نموده است كه گفت در اين مورد حديثي
و من  تيراندازي كنيد! فرزندان اسماعيل«: دادند، فرمود سابقه تيراندازي ميشد كه موارد 

 است چه شده: از تيراندازي دست كشيدند؛ فرمود آن گاه آنها ،همراه فالن تيره هستم
: كه شما با بنوفالن هستيد؟ فرمود چگونه تيراندازي كنيم در حالي :شما را؟ گفتند

اي فرزندان : و در بعضي روايات آمده است 4مه شما هستمتيراندازي كنيد كه من با ه
  ».تيراندازي كنيد؛ زيرا پدرتان تيرانداز بوده است! اسماعيل

ابن افص بن حارثه بن عمرو بن عامر از قبيلة خزاعه مسلمان  اسلم :گويد بخاري مي
  5.سبا كه پس از سيل ويرانگر ارم متفرق شدند يها خزاعه گروهي است از قبيله. شد

                                                           
 .99 – 98، ص السيرهمدخل لفهم  -1
 .40، عادل كمال، ص الطريق الي المدائن -2
 .48، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -3
 .2899، شماره 298، ص 3، كتاب الجهاد و السير، جالبخاري -4
 .48، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -5
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نمايد كه به  بخاري از كليب بن وائل روايت مي. از قبيلة مضر بود  پيامبر اكرم
از   ر اكرمآيا پيامب: گفتم ،او را پرورش داده بود  اكرم زينب دختر ابوسلمه كه پيامبر

  1.آري، پيامبر از تيرة بنونضر بن كنانه بود: قبيله مضر بود گفت
زندان فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بودند و قريش از دودمان كنانه بود و آنها فر

ترين آنها، جمح و سهم و عدي و  هاي مختلفي تقسيم شدند كه معروف  قريش به قبيله
عبدالدار بن قصي و : قصي بن كالب بودند كه عبارتند ازمخزوم و تيم و زهره و بطون 
پديد آمد كه  هار تيرهاز عبد مناف چ. د مناف بن قصيباسدبن عبدالعزي بن قصي و ع

و خاندان هاشم همان است كه خداوند  عبد شمس و نوفل و مطلب و هاشم: عبارتند از
خداوند، از «: فرمود  اكرم پيامبر. 2از آن، محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب را برگزيد

هاشم را برگزيد  ميان فرزندان اسماعيل، كنانه را و از بني كنانه، قريش را و از قريش بني
  3».هاشم، مرا برگزيد بني و از

  
  تمدنهاي شبه جزيره عربستان

ت كه داري وجود داشته اس ز در سرزمينهاي عرب، تمدنهاي اصيل و ريشهبا از دير
  : ترين آنها عبارتند از معروف

  
  تمدن سبا -1

مردم يمن از آب باران و سيالبهايي كه در . قرآن كريم به اين تمدن اشاره كرده است
آنها براي مهار اين آبها، . ريخت، استفاده كردند رفت و به درياها مي هدر ميميان شنها به 

ترين اين سدها، سد  اي ساختند كه معروف سدها و آب انبارهاي هندسي پيشرفته
بود و به اين ترتيب از اين آبها براي كشاورزان و آبياري درختان استفاده » مأرب«

  :ستوند متعال فرموده اچنانكه خدا. كردند مي
 ô‰s) s9 tβ% x. :* t7|¡Ï9 ’Îû öΝÎγÏΨ s3ó¡tΒ ×π tƒ# u™ ( Èβ$tG̈Ψ y_ ⎯ tã &⎦⎫ Ïϑtƒ 5Α$yϑÏ© uρ ( (#θè=ä. 

⎯ ÏΒ É− ø—Íh‘ öΝä3În/ u‘ (#ρãä3ô© $# uρ …çμ s9 4 ×οt$ù# t/ ×π t6Íh‹sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θà xî ∩⊇∈∪ (#θàÊtôãr' sù 
                                                           

 .3491، شمارة 185، ص 4، كتاب المناقب، ج بخاري -1
 .47، غضبان، ص فقه السيره -2
 .2276، شماره 1782، ص 4، باب فضل نسب النبي، ج مسلم -3
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$uΖ ù=y™ ö‘ r'sù öΝ Íκön=tã Ÿ≅ ø‹y™ ÇΠÌyèø9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø9£‰t/ uρ öΝ ÍκöoK ¨Ζpg ¿2 È⎦÷⎫ tF̈Ζy_ ö’tA# uρ sŒ @≅à2 é& 

7Ý÷Ηs~ 9≅øO r& uρ &™ó© x«uρ ⎯ ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅ŠÎ=s% ∩⊇∉∪ y7Ï9≡ sŒ Νßγ≈ oΨ ÷ƒt“ y_ $yϑÎ/ (#ρãx x. ( ö≅ yδ uρ 

ü“Ì“≈ pgéΥ ωÎ) u‘θà s3ø9$#    )،17 – 15 سبا(  
دو باغ در . بود) از قدرت خدا(اي  براي اهالي سبا در محل سكونتشان نشانه«

از روزي پروردگارتان بخوريد و شكر او را به . ست و چپ داشتندسمت را
اما آنان . يزه و پروردگاري است بس آمرزندهكشهري است پاك و پا. جاي آوريد

بدين سبب ما سيل ويرانگري را به سويشان جاري ساختيم و . رويگردان شدند
و اندكي  گز  هاي تلخ و درختهاي شوره باغهاي ايشان را به باغهايي با ميوه

اين چيزي بود كه به خاطر كفران نعمت، ايشان را . درخت سدر مبدل ساختيم
  »كنيم؟ مگر ما جز ناسپاس را مجازات مي. بدان كيفر داديم

كه از يمن تا حجاز است اي اشاره كرده  قرآن كريم به وجود آباديهاي به هم پيوسته
رفتند، هرگز در  ز يمن به شام ميو شام ادامه داشت و كاروانهاي تجاري و مسافراني كه ا

  : فرمايد خداوند متعال مي. شدند مياين مسير با كمبود آب و غذا و سايه روبرو ن
 $uΖ ù=yèy_uρ öΝæηuΖ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/uρ “tà) ø9$# © ÉL©9 $# $uΖ ò2 t≈ t/ $pκÏù “\è% ZοtÎγ≈ sß $tΡ ö‘ £‰s%uρ 

$pκÏù u ö¡¡9 $# ( (#ρçÅ™ $pκÏù u’Í<$uŠs9 $·Β$−ƒr& uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ# u™ ∩⊇∇∪ (#θä9$s)sù $uΖ −/u‘ ô‰ Ïè≈ t/ t⎦ ÷⎫t/ 

$tΡ Í‘$x ó™r& (#þθßϑn=sßuρ öΝåκ|¦ àΡr& öΝßγ≈ oΨ ù=yèyfsù y]ƒÏŠ%tnr& öΝßγ≈ oΨ ø%̈“ tΒuρ ¨≅ä. A−̈“ yϑãΒ 4 

¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ Èe≅ä3Ïj9 9‘$¬7|¹ 9‘θä3x©    )19 – 18 ،سبا(  
پرنعمت كرده بوديم، شهركها و  ميان آنان و شهرهاي ديگري كه پربركت و«

هاي  ي ساخته و پرداخته بوديم كه نمايان بود و در ميان آنها فاصلهيروستاها
شبها و ) و بديشان پيام داديم كه(مناسب و نزديك به هم ترتيب داده بوديم 

! پروردگارا: اما ايشان گفتند . روزها در امن و امان در آنجا سير و سفر كنند
اي ما را زياد بفرما و بدين وسيله به خود ستم كردند و آنان را هاي سفره فاصله

قطعاً در اين . نموديم و سخت متالشي ساختيم) بر سر زبانها(سخناني 
  ».هاي عبرت براي همة شكيبايان سپاسگزار است سرگذشت، نشانه
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  تمدن عاد در احقاف -2
را به سوي   ش هودخداوند، پيامبر .كردند اقوام عاد در شمال حضرموت زندگي مي

هاي متعدد و باغها و كشتزارها و  هايي محكم و كارخانه آنان داراي خانه .آنها فرستاد
  :فرمايد خداوند مي. ها بودند چشمه
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/ä. £‰tΒ r& $yϑÎ/ tβθßϑn=÷ès? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè÷Ρ r'Î/ t⎦⎫ÏΖt/ uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈̈Ζy_uρ AβθãŠããuρ   
  )134 – 123 شعراء،(  

: ود بديشان گفتهبدانگاه كه برادرشان . قوم عاد، پيغمبران را تكذيب كردند«
از خدا بترسيد و از من . من پيغمبر اميني براي شما هستم. تقوا پيشه كنيد! هان

اجر . خواهم من هيچ اجر و پاداشي در برابر اين دعوت از شما نمي. پيروي كنيد
آيا شما باالي هر بلندي و مكان . باشد ردگار جهانيان نميو پاداش من جز بر پرو

سازيد و به خوشگذراني و كارهاي بيهوده  اي مي فلك كشيده به مرتفعي كاخ سر
مانيد؟ و هنگامي  سازيد كه انگار جاودانه مي هايي مي پردازيد؟ و دژها و قلعه مي

سركشان كيفر كنيد و همچون ستمگران و  كنيد از حد تجاوز مي كه مجازات مي
ي كه شما را با ياز خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد و بترسيد از خدا. دهيد مي

دانيد شما را ياري داده است با چهارپايان و پسران و با باغها و  ي كه ميينعمتها
  ».ها ياري داده است چشمه

  
  تمدن ثمود در حجاز -3

ي افراد آن براي ساختن قرآن كريم به وجود تمدني در سرزمين حجر و به تواناي
شتند، سارها و باغها و كشتزارهايي كه در اختيار دا هايي در دل كوهها و به چشمه خانه

  :فرمايد نمايد و مي اشاره مي



50 الگوي هدايت

 ôM t/¤‹x. ßŠθßϑrO t⎦⎫ Î=y™ ößϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; öΝèδθäzr& ìxÎ=≈ |¹ Ÿωr& tβθà) −Gs? 

∩⊇⊆⊄∪ ’ÎoΤÎ) öΝ ä3s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$tΒ uρ öΝ ä3è=t↔ó™ r& 

Ïμ ø‹n=tã ô⎯ ÏΒ @ô_r& ( ÷βÎ) y“Ìô_r& ωÎ) 4’n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9$# ∩⊇⊆∈∪ tβθä. u øIè? r& ’Îû $tΒ 

!$oΨ ßγ≈ yδ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ#u™ ∩⊇⊆∉∪ ’Îû ;M≈̈Ζy_ 5βθã‹ããuρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρâ‘ ã—uρ 9≅ øƒwΥuρ $yγãèù=sÛ 

ÒΟŠ ÅÒyδ ∩⊇⊆∇∪ tβθçGÅs÷Ζs? uρ š∅ÏΒ ÉΑ$t6Éfø9 $# $Y?θã‹ç/ t⎦⎫Ïδ Ì≈ sù ∩⊇⊆®∪ (#θà)̈? $$sù ©!$# 

Èβθãè‹ÏÛr& uρ   ) 150 – 141 ،شعراء(  
قوم ثمود، پيغمبران را دروغگو ناميدند آن زمان كه برادرشان صالح به آنها «

پس از . گمان برايتان پيغمبر اميني هستم سازيد؟ من بي آيا تقوا پيشه نمي: گفت
د و در قبال تبليغ دعوت، اجر و پاداشي از شما يخدا بترسيد و از من اطاعت كن

آيا شما . ر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيستاج. كنم  نميدرخواست 
شويد؟ در ميان باغها و  در نهايت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي

هاي نرم و شاداب و  سارها؟ و در ميان كشتزارها و نخلستانهايي كه ميوه چشمه
سيد و از از خدا بتر. تراشيد هايي مي رسيده دارند و ماهرانه در دل كوهها و خانه

  ».من اطاعت كنيد
  :و نيز در مورد آنها فرموده است

 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ä3n=yèy_ u™!$x n=äz .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7Š$tã öΝ à2 r&§θt/ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

šχρä‹Ï‚−Gs? ⎯ ÏΒ $yγÏ9θßγß™ # Y‘θÝÁè% tβθçGÅs÷Ζs? uρ tΑ$t6Éfø9 $# $Y?θã‹ç/ ( (# ÿρãà2 øŒ$$sù 

u™ Iω#u™ «!$# Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# š⎥⎪Ï‰Å¡øãΒ    ) ،74اعراف(  
و به ياد داشته باشيد كه خداوند، شما را جانشين قوم عاد كرده است و در «

در دشتهاي آن، كاخها برافرازيد و ) توانيد كه مي(سرزمين استقرار بخشيده است 
 ها بتراشيد و بسازيد؛ پس نعمتهاي خدا را به ياد داشته در كوههاي آن خانه

  ».و در زمين تباهكارانه فساد راه ميندازيد. باشيد
ها،  ها و تپه ديرباز از بين رفتند و نابود شدند و جز آثار و نشانه از تمدنهاي ياد شده

ها و قصرها  آباديها و شهرها از بين رفتند و خانه. چيز ديگري از آنها باقي نمانده است
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د شدند و باغها و كشتزارها به زمين ها خشكيدند و درختان نابو ويران شدند و چشمه
  1.خشك و بدون محصول تبديل شدند
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  فصل سوم
  اوضاع ديني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اخالقي اعراب

  وضعيت ديني
پرستي زشتي كه نظير نداشت و به انحرافات اخالقي  ملت عرب به ارتجاع ديني شديد و بت

ت خود را از دست داده يهت ارزش و اهمو هرج ومرج سياسي گرفتار شده بود و بدين ج
و در انزواي تاريخ قرار گرفته بودند و بهترين موقعيت اجتماعي براي آنان اين بود كه  بودند
پيروي از فرهنگ آباء و اجدادي، هر چند كه آكنده از  .ندگردرو دولت فارس يا روم  دنباله

دليل بتها را پرستش ته بود و به همين سراسر وجود آنها را فرا گرف اما انحراف و گمراهي بود،
را » سواع«كردند و هر قبيله، براي خود بتي داشت؛ چنانكه قبيلة هذيل بن مدركه،  مي
، »يعوق«كردند و  را پرستش مي» يغوث«بود و قبيله مذحج، » ود«پرستيد و بت قبيله كلب،  مي

را پرستش » اساف و نائله« بت قبيله حمير بود و خزاعه و قريش» نسر«بت قبيله خيوان بود، 
در ساحل دريا بود كه همه عربها به طور عام و قبيله اوس و خزرج به طور » مناه«كردند و  مي

باالي ذات عرق، قرار » عزي«در ثقيف و » الت«. پرداختند خاص به تعظيم و پرستش آن مي
  1.رفت ترين بت قريش به شمار مي داشت و بزرگ

شماري وجود داشت كه حمل  مشهور، بتهاي كوچك بي عالوه بر اين بتهاي بزرگ و
  .و نقل آنها در سفر و گذاشتن آنها در خانه، آسان بود

ما سنگ را «: نمايد كه گفت اء عطاردي روايت مياز ابي رج بخاري در صحيح خود
يافتيم، پرستش سنگ اولي را رها  كرديم و هرگاه سنگي بهتر از آن مي پرستش مي

كرديم  اي خاك جمع مي يافتيم، توده كرديم و اگر سنگي نمي عبادت ميكرديم و آن را  مي
  »!!!نموديم گاه آن را طواف مي دوشيديم آن آورديم و روي آن مي پس گوسفندي مي

ميان آنان و شناخت خدا و تعظيم و ايمان به وي و روز  ،پرستي رايج اعراب بت
كه اين بتها فقط واسطة ميان آنها پنداشتند  گرچه اعراب چنين مي. قيامت، حايل شده بود

و خدا هستند، ولي احترام و مقام اين خدايان خيالي، بر دلها و اعمال و كارهايشان سايه 
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در الشعاع قرار داده و عظمت خداوند را  افكنده بود و تمام ابعاد زندگي آنها را تحت
  .رنگ كرده بود دلهايشان كم

مثالً، . حريف و تغيير و دگرگوني شده بودآيين ابراهيم عليه السالم نيز دستخوش ت
كشيدند و تكبر و  حج به مراسمي تبديل شده بود كه افتخارات خود را به رخ ديگران مي

آيين يكتاپرستي از حقيقت خود منحرف گشته و خرافات و . كردند مباهات مي
  .د به آن ملحق شده بوداهاي زي افسانه

زدند كه  ا و قرباني كردن براي آنها، سرباز ميبرخي افراد از پرستش بته ،با وجود اين
كرد وگوشت  زيد بن عمرو بن نفيل يكي از اين افراد بود، او براي بتها قرباني نمي

  : گفت نوشيد و مي خورد و خون نمي يحيوان خود مرده را نم
ــاً واحـــداً أم ألـــف رب؟ أربـ 

  

 اديـــن اذاً تقســـمت االمـــور؟ 
  

  ».اين دين است ،خدا؟ آيا وقتي كارها تقسيم شوديا هزار  آيا يك خدا بهتر است«
ــا ــالت و العــزي جميع  عزلــت ال

  

 كــذلك يفعــل الجلــد الصــبور 
  

  ».كند جويم و فرد دلير و شكيبا چنين مي از پرستش الت و عزي تبري مي«
 فالعــزي اديــن و ال ابنتيهــا

  

ــرو أزور   ــي عم ــنمي بن  والص
  

  ».كنم بت بنو عمرو را زيارت ميپرستم و نه دو  نه عزي و نه دو دخترش را مي«
ــاً ــان رب ــن و ك ــا ادي  وال غنم

  

 لنــا فــي الــدهر اذا حلمــي يســير 
 

  ».خداي ما بود ،پرستم و غنم در گذشتة طوالني وقتي خردسال بودم غنم را نمي«
ــي ــرحمن رب ــد ال ــن اعب  ولك

  

 1ليغفر ذنبي الـرب الغفـور   
  

  ».ددگار بخشنده، گناهانم را بيامرزپرستم تا پرور بلكه پروردگارم، خداي مهربان، را مي«
: شريعت ابراهيم و اسماعيل عليها الصلوه و السالم بودند مانندپيرو آيين و  برخي نيز

او فردي سخنور و عاقل و دانا و داراي فضل و برتري بود و مردم . قس بن ساعده ايادي
كرد و نيز  مي را به توحيد و يگانه دانستن خدا و پرستش او و ترك عبادت بتها، دعوت

دالئل  ابونعيم در. داد به زنده شدن پس از مرگ، ايمان داشت و به آمدن پيامبر، مژده مي
قس بن ساعده در بازار عكاظ براي قومش «: كند  از ابن عباس چنين روايت مي النبوه

و با دست به  –شود  به زودي از اين طرف، حقي نمايان مي: كرد، گفت  سخنراني مي
مردي است از فرزندان  :آن حق چيست؟ گفت: مردم گفتند –. اره نمودسوي مكه اش
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لوي بن غالب كه شما را به كلمه اخالص و زندگي جاودانگي و نعمتي كه هرگز از بين 
دهد، پس اگر شما را دعوت داد، دعوتش را بپذيريد و اگر من تا  رود دعوت مي نمي

كه به وي ايمان خواهم آورد، قس  زمان بعثت او زنده بمانم، اولين نفري خواهم بود
  1.، درگذشت را دريافت، اما قبل از بعثت پيامبر اكرم  اكرم زمان پيامبر

  .سرود او در اشعارش چنين مي
اي  بينم كه سرچشمه وقتي مرگم را مي. در رفتگان براي ما، ماية پند و عبرت است«

بينم  گويند و مي لبيك ميبينم كه مردم چه كوچك و چه بزرگ دعوت او را  ندارد و مي
ماند، يقين دارم كه من نيز به زودي به رفتگان  گردد و حال باقي نمي كه گذشته باز نمي

  ».پيوندم مي
ي و برخي به دين يهود گرويده بودند، اما راالمر اينكه برخي از اعراب، نصرانآخ

  .پرست بودند بيشتر آنان، بت
  
  وضعيت سياسي: دوم

شدند و نظام حاكم ميان آنها  نشين يا شهرنشين تقسيم مي بيابان مردم جزيره العرب، به
اي بود، حتي در سرزمينهاي متمدني مانند يمن در جنوب و حيره در شمال  نظام قبيله

اي حكمفرما بود و  شرقي جزيره العرب و سرزمين غساسنه در شمال غربي، نظام قبيله
مختلفي قبايل حدي نبودند؛ بلكه از كردند، داراي ملت وا مردمي كه در آنجا زندگي مي

  .زيستند اي منسجم مي تشكيل شده بودند كه به صورت مجموعه
و وحدت گروه، آنان را ) نسب(اي از مردم بود كه وحدت خون  قبيلة عربي مجموعه

داد و در پرتو اين پيوند، قانوني عرفي به وجود آمده بود كه روابط فرد و  به هم پيوند مي
نمود و قبيله، در نظام  اساس همكاري در حقوق و واجبات، تنظيم مياجتماع را بر 

  2.سياسي و اجتماعي خود، پايبند به اين قانون عرفي بود
شرايط رسيدن رئيس قبيله براي رهبري عالوه بر جايگاهش در قبيله، صفات و 

او داراي حقوق . ويژگيهايش مانند شجاعت و جوانمردي و سخاوت و امثال آن نيز بود
ترين حقوق ادبي رئيس قبيله، احترام و بزرگداشت او و پذيرفتن  مهم. ادبي و مادي بود

حقوق مادي او نيز عبارت بود از اينكه هر . و اطاعت دستور و قضاوت و فرمانش بود
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يعني آنچه » صفايا«گرفت و  شد، يك چهارم آن به وي تعلق مي غنيمتي كه عايد قبيله مي
يعني آنچه از مالهاي دشمن » نشيطه«گزيد و نيز  ي خود برميقبل از تقسيم غنيمت، برا

آورد، نيز از حقوق مادي رئيس قبيله بود و به او تعلق  قبل از درگيري به دست مي
يعني آنچه از مال غنيمت تقسيم شدن آن ممكن نبود، نيز به رئيس  »فضول«گرفت و  مي

  : چنين خالصه نموده استد فوق را چنانكه شاعر عرب، موار ؛گرفت قبيله تعلق مي
 لــك المربــاع فينــا و الصــفايا

  

 1و حكمـــك و النشـــيطه و الفضـــول 
  

 نمايي و آنچه فرمان دهي و آنچه تقسيم از غنايم يك چهارم و آنچه به دلخواه انتخاب مي«
  ».نيست، همه از آن توست شدن آن ممكن
او هنگام . يي بوداين حق، رئيس قبيله نيز داراي وظايف و مسئوليتها اما در برابر

پرداخت؛  صلح، بخشنده و بزرگوار بود و هنگام جنگ در صف مقدم، به نبرد مي
  .ان بستن به عهدة او بودمهمچنين صلح كردن و پي

. اي، آزادي، حكمفرما بود؛ زيرا عرب، در محيطي آزاد رشد نموده بود در نظام قبيله
آنها به آزادي عشق . آمد بنابراين، آزادي از بارزترين ويژگيهايش به حساب مي

نمود  پذيرفتند و هر فردي، از قبيله خود حمايت مي ورزيدند و ذلت و خواري را نمي مي
باليد و از تمام افراد قبيله، خواه بر حق بودند يا بر باطل، حمايت  و به افتخارات آن مي

از اصول و » ومخواه ظالم باشد يا مظل. برادرت را ياري كن«: كرد تا اينكه اين اشعار  مي
  .رفت ارزشهاي آنان به شمار مي

  : ان آن دوره نيز چنين عقيده داشتندو شاعر
ــدبهم ــين ين ــاهم ح ــالون اخ  اليس

  

 في النائبات علـي مـا قـال برهانـا     
 

  ».خواهند آنان از برادرشان كه به هنگام مصيبت از آنها ياري بطلبد، دليلي نمي«
هاي قبيله احترام  بايست به نظريه بلكه مينظرية فرد به تنهايي داراي ارزش نبود؛ 

د؛ چنانكه دريد بن الصمه هاي قبيله بر او الزامي بو گذاشت و تبعيت از نظريه مي
  : گويد مي

 و هل انا اال مـن غزيـه إن غـوت
  

 2غويــت و إن ترشــد غزيــه ارشــد 
  

 ،يت شودشوم و اگر هدا آيا من از طائفة غزيه نيستم كه اگر به انحراف برود، منحرف مي«
  ».شوم من هم هدايت مي
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هاي ديگر،  هر قبيله، داراي شخصيتي سياسي بود كه با توجه به اين وضعيت با قبيله
هاي  ترين پيمانهايي كه ميان قبيله معروفشايد از . جنگيد بست و يا با آنها مي پيمان مي

  1.باشد» بينيحلف المط«يا » حلف الفضول«عرب منعقد شد، پيمان 
يكي . گرفت ارزش، جنگ و نزاع در مي عرب، به خاطر چيزهايي بيقبايل گاهي ميان 

عالوه بر جنگهاي بزرگ، درگيريهاي . 2ترين اين جنگها، جنگ فجار بود از معروف
ها  هاي شخصي يا به دليل تأمين مايحتاج زندگي نيز ميان قبيله فردي بر اثر انگيزه

اي خود را از راه جنگ و با عرب، نيازهقبايل گرفت؛ چراكه برخي از  صورت مي
اي ديگر چهار پايان و  اي از اينكه قبيله بنابراين، هيچ قبيله. كردند شمشير، تأمين مي

  3.اي در امان نبود هايش را ويران نمايد در هيچ لحظه دارايي او را به يغما ببرد و خانه
  

  وضعيت اقتصادي
بيابانهاي پهناور تشكيل  را صحراهاي گسترده و جزيرة عربستان بيشتر سرزمين شبه

دهد، به اين دليل كشاورزي در آن به جز در بعضي نواحي آن به ويژه در يمن و شام  مي
باديه نشينان بيشتر به چرانيدن شتر و . و برخي از بيابانهاي جزيره عربي وجود ندارد

قل مكان اي به ناحية ديگر ن ها به دنبال چراگاهها از ناحيه گوسفند مشغول بودند و قبيله
اعراب با . ايستادند هايشان، از حركت باز مي دادند و فقط بعد از اتمام برپايي خيمه مي

صنعت آشنايي نداشتند و بيش از همة ملتها با صنعت بيگانه بودند و آنان از پرداختن به 
ورزيدند و امور ساخت و صنعت را به عجمها و بردگان واگذار  صنعت اباء مي

كعبه را داشتند، از مردي قبطي كه از كشتي غرق قصد بازسازي تي نمودند؛ حتي وق مي
  4.بود، كمك گرفتند اقامت گزيدهدر مكه  واي در جده نجات يافته بود  شده

از نعمت كشاورزي و  ستانجزيرة عرب شبه ،هرچند بر اثر دارا بودن شرايط فوق
فريقا و شرق و غرب صنعت محروم بود، اما موقعيت استراتژيك آن، كه در واقع ميان آ

المللي آن روز قرار بگيرد،  مركزي پيشرفته در تجارت بينبراي اينكه  ،آسيا واقع شده بود
ردم مكه به تجارت مبه ويژه  ستانعرب ةجزير شبهبسياري از شهرنشينان . آمادگي داشت
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 مشغول بودند و جايگاه ممتاز در تجارت داشتند و از آنجا كه در جوار خانة خدا زندگي
كردند، در نزد عربها از جايگاه خاصي برخوردار بودند بنابراين، كسي به جان و مال  مي

  :منت را در قرآن بيان نموده است كرد و خداوند اين و تجارتشان تعرض نمي
 öΝ s9uρ r& (#÷ρ ttƒ $̄Ρ r& $uΖ ù=yèy_ $·Β tym $YΖ ÏΒ#u™ ß# ©Üy‚tGãƒuρ â¨$̈Ζ9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ ÎγÏ9 öθym 4 

È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î6sùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Ïπ yϑ÷èÏΖ Î/uρ «!$# tβρ ãà õ3tƒ    ) ،67عنكبوت(  
ايم در حالي كه از دور و بر آنان مردم  اند كه ما حرم امني قرار داده مگر نديده«

  »!ورزند؟ آورند و به نعمت خدا كفر مي شوند؟ آيا به باطل ايمان مي ربوده مي
وچ و سفر بزرگ و معروف و كقريش عالوه بر سفرهايي در ايام مختلف سال، د

به شام و اين سفرها هر چند با  يبه يمن و كوچ تابستان يچ زمستانوك حركت و: داشتند
 .شد اموال مردم به غارت برده مي ،گرفت، اما در ساير مناطق امنيتي كامل صورت مي

  :فرمايد هم تابستاني و زمستاني ميخداوند در مورد دو سفر م
 É#≈n=ƒ\} C·÷ƒtè% ∩⊇∪ öΝÎγÏ≈s9⎯Î) s's#ômÍ‘ Ï™!$tGÏe±9$# É#ø‹¢Á9$#uρ ∩⊄∪ (#ρß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡>u‘ 

#x‹≈yδ ÏMøt7ø9$# ∩⊂∪ ü”Ï%©!$# ΟßγyϑyèôÛr& ⎯ÏiΒ 8íθã_ ΝßγoΨtΒ#u™uρ ô⎯ÏiΒ ¤∃öθyz   
  )4 – 1 ،قريش(  

بازرگاني به سوي (به خاطر انس و الفت ايشان به كوچ زمستاني و تابستاني «
پروردگاري كه ايشان را از . پروردگار اين خانه را بپرستند بايستي) يمن و شام

  ».شان داده استكگرسنگي رهانيده و خورا
هاي عطرو كنجد و شير و ادويه و خرما و چوب و عاج و مهره و پوست و  قافله

هاي ابريشمي و اسلحه و ديگر صادرات و واردات جزيره عربي  لباسهاي چيني و پارچه
ها و كشمش و زيتون  بردند و از آن مناطق با بار گندم و دانه اطق ميرا به شام و ديگر من

مردم يمن به تجارت معروف بودند و . گشتند هاي شامي به جزيره عربي باز مي و پارچه
كردند و به سواحل آفريقا، هند، اندونزي، سوماترا و  آنها در دريا و خشكي فعاليت مي

اين تاجران بعد از . نمودند هند سفر ميديگر كشورهاي آسيايي و جزيره اقيانوس 
  .پذيرش اسالم، در نشر آن در اين كشورها نقش بسزايي ايفا كردند

از يهوديها به اعراب  كلهداد و ستد براساس ربا رواج داشت و شايد اين بيماري م
دادند و گاهي صد  اشراف و مردم عرب معامالت ربوي انجام مي .1سرايت كرده بود
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عكاظ، ذوالمجاز و : رهاي معروف اعراب عبارت بودند ازبازا. 1گرفتند درصد بهره مي
ده در عكاظ قعاعراب از آغاز ماه ذي ال: گويند دگان آگاه از اخبار مكه مينويسن. مجنه

رفتند و با رويت هالل ماه ذي  ده به مجنه ميعگزيدند و پس از ماه ذي الق اقامت مي
گذراندند و سپس با اقامت  ب را در آن جا ميرفتند و هشت ش الحجه، به ذي المجاز مي

كشيدند و با ورود اسالم دادوستد در اين  در عرفه و مني از خريد و فروش دست مي
  :ز شمرده شد و خداوند متعال فرموداي آنان مباح و جايرمكانها ب

 }§øŠs9 öΝ à6 ø‹n=tã îy$oΨ ã_ βr& (#θäótGö; s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ 4 !# sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& 

ï∅ÏiΒ ;M≈sùttã (#ρãà2 øŒ$$sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ìyèô±yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 $# ( çνρãà2 øŒ$#uρ $yϑx. 

öΝ à61y‰yδ βÎ) uρ ΟçFΖ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ö7s% z⎯ Ïϑs9 t⎦,Îk!!$Ò9 $#    ) ،198بقره(  
گناهي بر شما نيست اينكه از فضل پروردگار خود برخوردار شويد و هنگامي «

د، خدا را در نزد مشعر الحرام ياد كنيد و همان گونه كه كه از عرفات روان شدي
اگرچه پيش از آن از گمراهان بوده . شما را رهنمون كرده است، او را ياد كنيد

  ».باشيد
از بين رفتند و آنها  ، اما به مرور زماناين بازارها تا پس از اسالم نيز رواج داشت
ضة ادب و شعر و سخنوري بودند كه فقط براي تجارت نبودند؛ بلكه مياديني براي عر

آمدند و شبها در بيان افتخارات و  در آن شاعران زبده و سخنوران ماهر گرد مي
دادند و اين گونه در كنار ثروت تجاري، سرماية بزرگي  شاهكارهاي نياكانشان مسابقه مي

  2.شد براي ادب و لغت عربي اندوخته مي
  

  وضعيت اجتماعي
و اجدادي بنا شده بود و در حسب و نسب و  ءتها و عادات آبازندگي اعراب بر پاية سن

ماعي توان حالت اجت اي بودند كه مي روابط اجتماعي و فردي داراي قوانين عرفي ويژه
  :آنها را اين گونه خالصه كرد
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  فتخار بيش از حد به حسب و نسب ا -1
اسالم با ديگران اعراب براي حفظ نسب خود اهميتي خاص قائل بودند بنابراين، قبل از 

كردند، اما اسالم اين امتياز را لغو نمود و معيار برتري و فضيلت را تقوا و  ازدواج نمي
  .عمل صالح دانست

  افتخار به سخنوري و قدرت آن به ويژه شعر -2
كرد و شعر، سند افتخار و شرافت و نسبت و  آنان را دلباخته مي ،سخن شيوا و رسا

بنابراين، از فرزانگان شعر و سخنوري . رفت به شمار ميديوان معارف و عواطف آنان 
اعراب نبايد تعجب كرد؛ زيرا يك بيت شعر، معيار برتري و يا تنزل اجتماعي يك قبيله 

آمد بنابراين، ظهور يك شاعر در قبيله، براي آنها بيش از هر چيز،  به حساب مي
  .آفرين بود شادي

  زن در جامعه عربي -3
شد و پسر  ارزش بود و به ارث برده مي ها مانند كااليي بي يلهزن در بسياري از قب

ازدواج نمايد و اين  ،البته غير مادرش ،توانست بعد از مرگ پدرش با زن پدر تر مي بزرگ
پدر را از ازدواج باز دارد تا اينكه اسالم ازدواج پسر با زن پدر  حق را نيز داشت كه زنِ

  :و اين آيه نازل شد 1را حرام نمود
 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? $tΒ yxs3tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ š∅ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y# n=y™ 4 

…çμ ¯Ρ Î) tβ$Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $\Fø) tΒuρ u™!$y™ uρ ¸ξ‹Î6y™    ) ،22نساء(  
ار كاند؛ چرا كه اين  و با زناني ازدواج نكنيد كه پدران شما با آنها ازدواج كرده«

مگر آنچه . ده و روش بسيار نادرستي استعمل بسيار زشتي است و مبغوض بو
  ».)و در زمان جاهليت بوده است(گذشته است 

آنها و خواهران و خاله و  فرزنداننكاح با مادر و مادر بزرگ و با دختران و  ،اعراب
  2.دانستند عمه را حرام مي
گرفت كه توانايي جنگيدن با اسب را  ارث تنها به كساني تعلق مي ،از نظر عربها

تند بنابراين، دختران و زنان وكودكان از ارث محروم بودند و محروم بودن آنان از داش
كردند تا اينكه اوس بن ثابت، در زمان پيامبر  ارث، عرف و سنتي بود كه به آن عمل مي
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كه وارثان  ،دو پسر عمويش. درگذشت و دو دختر و يك پسر به جا گذاشت  اكرم
زن اوس بن ثابت به آنها . شتندرا براي خود بردا آمدند و تمام ارث ،پدري او بودند

سپس او . با دخترانم ازدواج بكنيد اما آنها به خاطر بدقيافه بودن آنها، نپذيرفتند: گفت
وفات كرده و يك پسر كوچك و  ،اوس! اي پيامبر خدا: آمد و گفت  اكرم نزد پيامبر

تمام دارائي او را از آن  پسر عموهايش؛ سويد و عرفطه،. دو دختر به جا گذاشته است
تا » .هيچ چيزي از مال او را از جايش تكان ندهيد«: فرمود  رسول اهللا. اند خود كرده

  :فرموده الهي در اين مورد نازل شداينكه 
 ÉΑ% ỳ Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8ts? Èβ# t$Î!≡uθø9 $# tβθç/ tø%F{ $#uρ Ï™ !$|¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ 

x8ts? Èβ#t$Î!≡uθø9 $# šχθç/ tø%F{ $#uρ $£ϑÏΒ ¨≅s% çμ ÷ΖÏΒ ÷ρ r& u èYx. 4 $Y7ŠÅÁtΡ $ZÊρãø ¨Β    
  )7نساء، (  

براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جاي «
را ك سهم هر ي. گذارند، سهمي است؛ خواه آن تركه كم باشد و يا زياد مي

  ».تخداوند مشخص و واجب گردانيده اس
توانايي جنگيدن، كار و فعاليت و دفاع در مقابل  اينكه عربها داشتن دختر را به دليل

كردند  دشمنان از او استفاده جنسي مي ،شد متجاوزان را نداشت و اگر در جنگي اسير مي
شد تا روسپيگري را به عنوان حرفه انتخاب نمايد، عيب و ننگ  و چه بسا مجبور مي

آمد، تصور اين آينده اسفبار  و وقتي دختري در خانة كسي به دنيا مياز اين ر. دانستند مي
چنانكه قرآن كريم حالت كسي را كه دختري برايش متولد  ؛شد باعث شرمساري پدر مي

  :چنين بيان كرده است ،شد مي
 # sŒÎ) uρ tÏe±ç0 Ν èδß‰ymr& 4© s\Ρ W{$$Î/ ¨≅sß …çμ ßγô_uρ #tŠuθó¡ãΒ uθèδ uρ ×Λ⎧Ïàx. ∩∈∇∪ 

3“ u‘≡uθtGtƒ z⎯ ÏΒ ÏΘ öθs) ø9$# ⎯ ÏΒ Ï™ þθß™ $tΒ u Åe³ç0 ÿ⎯Ïμ Î/ 4 …çμ ä3Å¡ôϑãƒr& 4’n? tã Aχθèδ ôΘ r& 

…çμ ”™ß‰tƒ ’Îû É># u—I9 $# 3 Ÿωr& u™!$y™ $tΒ tβθßϑä3øts†    )،59 – 58 نحل(  
گرديد و  شد، صورتش سياه مي و هنگامي كه به يكي از آنان مژده دختر داده مي«

مژدة از قوم و قبيله به خاطر اين . شد ندوه ميمملو از خشم و غضب و غم و ا
آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و . كرد شد، خود را پنهان مي بدي كه به او داده مي

چه قضاوت ! دختر را نگاه دارد و يا او را در زير خاك زنده به گور سازد؟ هان
  ».كردند بدي كه مي
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آنان را به  ،قرآن. دادند ا ترجيح ميگناه ر بيشتر آنها، زنده به گور كردن دختران بي
  :خاطر اين عمل زشت مورد اعتراض و نكوهش قرار داده و فرموده است 

 # sŒÎ) uρ äοyŠ…â™ öθyϑø9 $# ôMn=Í×ß™ ∩∇∪ Äd“ r'Î/ 5=/Ρ sŒ ôM n=ÏGè%    ) ،9 - 8تكوير(  
و وقتي كه از دختر زنده به گور شده سؤال شود كه به كدام گناه كشته شده «

  »است؟
كشتند،  وه بر مورد فوق، برخي فرزندان خود را به دليل فقر و يا از ترس فقر ميعال

  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛اما با ورود اسالم اين كار حرام و ممنوع گرديد
 ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ø? r& $tΒ tΠ§ym öΝà6 š/u‘ öΝà6 øŠn=tæ ( ωr& (#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© ( 

È⎦ ø⎪t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? Νà2 y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós̄Ρ 

öΝ à6è%ã—ötΡ öΝ èδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ tø) s? |·Ïm≡uθxø9 $# $tΒ tyγsß $yγ÷Ψ ÏΒ $tΒ uρ š∅sÜt/ ( 

Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ø ¨Ζ9$# ©ÉL©9 $# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ 

÷/ä3ª=yès9 tβθè=É) ÷ès?    ) ،151انعام(  
. بگو بيائيد تا آنچه را كه پروردگارتان برايتان حرام قرار داده است، تالوت كنم«

اينكه با خدا چيزي را شريك نسازيد و با پدر و مادر به خوبي رفتار كنيد و 
ما شما را و هم آنان را روزي . فرزندانتان را از ترس فقر وگرسنگي نكشيد

چه ظاهر باشند و چه باطن . سزا نزديك مشويددهيم و به كارهاي فحش و نا مي
و پوشيده و نكشيد نفسي را كه خدا كشتن آن را حرام قرار داده مگر به حق، 

كند تا بفهميد و بر سر عقل  هستند كه خدا شما را بدانها توصيه مياينها اموري 
  ».بيائيد

  :فرمايد و همچنين خداوند مي
 Ÿωuρ (#þθè=çGø) s? öΝä. y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈n=øΒ Î) ( ß⎯ øtªΥ öΝßγè%ã— ötΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝßγn=÷Fs% 

tβ% Ÿ2 $\↔ôÜÅz #ZÎ6x.    ) ،31اسراء(  
ما به آنها و هم به شما . ستي نكشيددو فرزندان خود را از ترس فقر و تنگ«

  ».همانا قتل آنان گناه بزرگي است. دهيم روزي مي
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كردند و كساني مانند زيد بن عمرو  ه به گور نميها نيز دختران را زند برخي از قبيله
گذاشتند و  ها به زن احترام مي برخي ديگر از قبيله 1دانستند بن نفيل اين كار را زشت مي

شدند، زن آزاد عرب از اينكه با كسي غير از شوهرش  نظر او را در ازدواج جويا مي
بود و دنبال جنگجويان  هاي بارز آن ورزيد و شجاعت از نشانه ابا مي ،همبستر شود
 ؛كرد نمود و در صورت نياز در جنگ شركت مي كرد و آنها را تشويق مي حركت مي

نشين عرب، با شوهرش در چراندن چهار پايان و آب دادن آنها  همچنين زن باديه
بافت و در عين  نمود و لباس و عباي مردانه مي نمود و پشم و مو تهيه مي مشاركت مي

  2.حال پاكدامن بود
  نكاح -4

ازدواج در عهد جاهليت به چندين روش متعارف بود كه انجام آن را بر يكديگر عيب 
ازدواج در جاهليت، به چهار شيوه صورت : گويد مي  چنانكه عايشه ؛گرفتند نمي
 شيوة اول همان ازدواجي بود كه امروزه در ميان مردم معمول است كه مرد ؛گرفت مي

دختر يا زني كه تحت سرپرستي اوست، خواستگاري و از  رود به سراغ مردي ديگر مي
شيوة دوم اين بود كه مرد به زنش . كند پردازد و با او ازدواج مي را مي كند و مهريه آن مي

گفت بفرست فالن مرد بيايد و با او آميزش كن و  شد، مي ينكه از حيض پاك ميبعد از ا
رفت تا اينكه مشخص  ش نميكرد و هيچ وقت نزديك زن از او دوري مي شوهر آن

شد كه  شد كه زن از مردي كه با او آميزش نموده حامله است و چون مشخص مي مي
نمود و اين كار را به اين خاطر  حامله است، اگر شوهر دوست داشت با آن آميزش مي

تر داشته باشد و به  رزندي از نظر طبقات اجتماعي نجيبفخواست  داد كه مي انجام مي
  .گفتند؛ يعني، طلب آميزش تا زن حامله شود زدواج، استبضاع مياين نوع ا

شيوة ديگر از اين قرار بود كه گروهي از مردان كه تعداد آنها كمتر از ده نفر بود، 
شد و وضع حمل  حامله مي ،بعد از اين زن. كردند شدند و با يك زن آميزش مي جمع مي

توانست از حضور  هيچ يك از آنان نمي فرستاد و كسي را به دنبال آن مردان مي .كرد مي
اين فرزند  :گفت كرد و مي ميآن گاه رو به يكي . كردن نزد آن زن خودداري كندنپيدا 

  .باشد و او نيز راهي جز پذيرفتن فرزند نداشت متعلق به تو مي

                                                           
 .92، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -1
 .88همان، ص  -2
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مهاي خاصي روي بام چرپچهارمين شيوة ازدواج از اين قرار بود كه بعضي از زنان 
براي او مانعي از نظر آميزش  ترف كردند و هر كس نزد آن زن مي نصب ميهايشان  خانه

آوردند، او را به يكي از كساني كه  بعد از اينكه فرزندي به دنيا مي. جنسي وجود نداشت
  .دادند با او آميزش كرده بودند و از نظر قيافه با نوزاد شبيه بود، نسبت مي

ل از ورود اسالم چنين بود، اما اسالم اوضاع اجتماعي جامعة دوران جاهليت تا قب
  1.تنها يك نوع ازدواج را جايز دانست و سه نوع ازدواج ديگر را باطل نمود

اند كه عايشه بيان  برخي از علما انواع ديگري از ازدواجهاي جاهلي را بيان كرده
  :د در قرآن به آن اشاره نموده استكه خداون) خدن(نكرده است، مانند نكاح 
 Ÿωuρ ÅV≡x‹Ï‚−GãΒ 5β#y‰ ÷{r&   

اعقيدة آنها بر اين بود كه اگر روابط زن و مرد پوشيده انجام بگيرد، اشكالي ندارد، ام 
. تر است تا ازدواج به صورت آشكارا مورد نكوهش است و اين كار به زنا نزديك

تو با زن : گفت بدل كه مردي به مردي ديگر ميهمچنين ازدواج موقت يا متعه و نكاح 
  2.نيز رواج داشت ،كنم ن آميزش كن و من با زن تو آميزش ميم

از جمله ازدواجهاي باطل، نكاح شغار بود؛ يعني، اينكه مردي دخترش را به ازدواج 
تا او نيز دخترش را به ازدواج او در بياورد و در اين صورت نيازي به  داد مرد ديگري مي

  3.پرداخت مهريه نبود
دانستند و  آوردن دو خواهر را در عقد يك مرد جايز ميهمچنين اعراب به نكاح در 

اما اسالم  4اي نداشت شماري ازدواج نمايد و هيچ حد و اندازه توانست با زنان بي مرد مي
تعدد زوجات را حرام دانست و در صورتي كه شوهر بتواند مخارج آنها را تأمين نمايد 

اگر بيم اين به چهار زن محدود نمود، اما تعداد آنان را  ،و بين آنها به عدالت رفتار نمايد
. كه نتواند ميان زنان خود به انصاف رفتار نمايد، بايد به يكي بسنده كندرا داشته باشد 

همچنين اعراب در دوران جاهليت به رفتار عادالنه ميان زنان پايبند نبودند و حقوق زنان 

                                                           
 .5127بولي، شماره  ، كتاب النكاح باب النكاح االبخاري -1
 .15، ص 9، ج فتح الباري -2
 .90، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -3
 .24، 25، ص تحليليه لشخصيه الرسول محمد ةدراس -4
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تار عادالنه و مناسب توصيه فرمود و كردند اما با ورود اسالم، خداوند به رف را پايمال مي
  1.كردند براي آنها حقوقي مقرر كرد كه هرگز چنين تصوري هم نمي

  طالق -5
زنش  ،مرد. اعراب در هنگام طالق دادن زنان خود، پايبند تعداد معيني در طالق نبودند

ين كرد و در صدر اسالم به هم كرد و براي هميشه چنين مي داد و مراجعه مي را طالق مي
  :نكه خداوند، اين آيه را نازل كردشد تا اي شيوه عمل مي
 ß,≈ n=©Ü9$# Èβ$s? § sΔ ( 88$|¡øΒ Î* sù >∃ρá ÷èoÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 3 Ÿωuρ ‘≅Ïts† 

öΝ à6s9 βr& (#ρ ä‹è{ù's? !$£ϑÏΒ £⎯ èδθßϑçF÷ s?# u™ $º↔ø‹x© HωÎ) βr& !$sù$sƒs† ωr& $yϑŠÉ) ãƒ 

yŠρ ß‰ãm «!$# ( ÷βÎ* sù ÷Λä⎢ øÅz ωr& $uΚ‹É)ãƒ yŠρ ß‰ ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨ ã_ $yϑÍκön=tã $uΚ‹Ïù 

ôNy‰tGøù$# ⎯Ïμ Î/ 3 y7ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξsù $yδρ ß‰tG÷ès? 4 ⎯ tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ ãn «!$# 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθãΚ Î=≈©à9 $#    ) ،229بقره(  
اي شايسته و يا رها  بعد از آن يا نگهداري به گونه. دوبار است) رجعي(طالق «

ايد،  كردن با نيكي است و براي شما حالل نيست كه چيزي از آنچه بديشان داده
بترسند كه نتوانند حدود خدا را پا برجا ) طرفين(مگر اينكه . باز پس بگيريد

پس اگر بيم داشتيد كه حدود الهي را رعايت نكنند، گناهي برايشان نيست . دارند
الهي است و از ) شرعي(اينها حدود و مرزهاي . دازدكه زن فديه و عوضي بپر

  ».گمان چنين كساني ستمگراند آنها تجاوز مكنيد و هر كس از آن تجاوز كند، بي
و يا دو  كتعداد طالقها را نيز محدود نمود و به شوهر فرصتي داد تا پس از ي ،اسالم

ش رجوع كند، اما با طالق به بررسي كار خود بپردازد و اگر صالح دانست دوباره به زن
شود و زن براي شوهر حالل  طالق دادن براي بار سوم پيوند نكاح كامالً گسسته مي

نخواهد بود مگر اينكه با شوهري ديگر ازدواج كند و آن شوهر او را طالق بدهد، آن 
  :چنانكه در قرآن كريم آمده است ؛شود گاه براي شوهر اولي حالل مي

                                                           
 .88، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -1
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 βÎ* sù $yγs) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ 4© ®Lym yxÅ3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çνu öxî 3 βÎ* sù 

$yγs) ¯=sÛ Ÿξsù yy$uΖ ã_ !$yϑÍκön=tæ βr& !$yèy_# utItƒ βÎ) !$̈Ζsß βr& $yϑŠÉ) ãƒ yŠρß‰ ãn «!$# 3 

y7 ù=Ï? uρ ßŠρß‰ ãn «!$# $pκß] ÍhŠu; ãƒ 5Θ öθs)Ï9 tβθßϑn=ôètƒ    ) ،230بقره(  
شود مگر اينكه با شوهري ديگر  رايش حالل نميبعد از آن اگر طالقش داد، ب«

ازدواج بكند؛ اگر او طالقش داد، پس بر آنان باكي نيست كه دوباره با هم 
توانند حدود خدا را رعايت بكنند و اين حدود  ازدواج بكنند؛ اگر به گمانشان مي
  ».دارد بيان مي ،دنكن ك ميردانند و د خداوند است كه براي ملتي كه مي

. دساخت، ظهار بو ان جاهليت از جمله مواردي كه زن را بر مرد حرام ميدر دور
تو براي من چون پشت مادرم هستي و چنين حرفي : گفت ظهار يعني شوهر به زنش مي

نمود، اما اسالم ظهار را سخني زشت و  براي هميشه زن را براي شوهرش حرام مي
ين مخمصه نشان داد و آن اينكه پايه معرفي كرد و به شوهر راهي براي خروج از ا بي

  :فرمايد خداوند مي. شوهر كفاره بپردازد
 t⎦⎪Ï%©!$# tβρ ãÎγ≈ sàãƒ Νä3ΖÏΒ ⎯ÏiΒ ΟÎγÍ← !$|¡ÎpΣ $̈Β  ∅èδ óΟÎγÏF≈ yγ̈Β é& ( ÷βÎ) 

óΟßγçG≈ yγ̈Β é& ωÎ) ‘Ï↔̄≈ ©9$# óΟßγtΡ ô‰s9 uρ 4 öΝåκ̈Ξ Î) uρ tβθä9θà) u‹s9 #\x6Ψ ãΒ z⎯ ÏiΒ ÉΑ öθs) ø9$# #Y‘ρã— uρ 

4 χ Î) uρ ©!$# ;θà yès9 Ö‘θàxî ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ tβρ ãÎγ≈ sàãƒ ⎯ ÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$|¡ÎpΣ §Ν èO tβρ ßŠθãètƒ 

$yϑÏ9 (#θä9$s% ãƒÌóstGsù 7π t7s%u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ šχθÝàtãθè? ⎯Ïμ Î/ 4 

ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Î7yz ∩⊂∪ ⎯ yϑsù óΟ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$u‹ÅÁsù È⎦ø⎪töηx© È⎦ ÷⎫ yèÎ/$tGtFãΒ ⎯ÏΒ 

È≅ö6s% βr& $¢™!$yϑtFtƒ ( ⎯ yϑsù óΟ©9 ôìÏÜtGó¡o„ ãΠ$yèôÛÎ* sù t⎦⎫ÏnGÅ™ $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

(#θãΖÏΒ ÷σçGÏ9 «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 4 šù=Ï? uρ ßŠρß‰ ãn «!$# 3 z⎯ƒÌÏ≈ s3ù=Ï9 uρ ë>#x‹tã îΛ⎧ Ï9r&   
  )4 -  2مجادله، (  

) زيرا(كنند، آنها در واقع مادرانشان نيستند  آناني كه با همسرانشان ظهار مي«
اند، كساني ديگر نيستند و اين  مادرانشان جز كساني كه آنها را به دنيا آورده

سخني زشت و دروغ است و خدا ) نامند كه همسران خود را مادر مي(سخنشان 
اند و سپس  ني كه با همسرانشان ظهار نمودهدر گذرنده و بخشنده است و كسا

اي  شوند بر آنان است كه برده اند، پشيمان مي خواهند برگردند و از آنچه گفته مي
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است كه به شما داده اين درس و پندي . آزاد كنند قبل از اينكه جماع بكنند
هر كس نتوانست، پس دو ماه . كنيد شود و خدا آگاه از آن چيزي است كه مي مي
شت سر هم روزه بگيرد قبل از آميزش جنسي و هر كس نتوانست، پس شصت پ

گونة شايسته به خدا و ه اين بدان لحاظ است كه ب. مسكين را خوراك بدهد
رسولش ايمان بياوريد و اين است مقررات خدا و براي كافران عذاب دردناك 

  ».است
  جنگها، يورشها و غارتها -6

آنها جهت دفاع از : افتاد؛ مثال  ور ساده، اتفاق ميجنگ در ميان عربها، به خاطر ام
حوادث تاريخي . باكي نداشتند ،ارزشهاي اجتماعي فاقد ارزش كه به آن خو گرفته بودند

جنگي حاكم بر اعراب و غالب بر عقل و  ةبيانگر روحي ،كه ميان اعراب اتفاق افتاد
اين روز جنگ ميان بكر  است كه در» بسوس«يكي از اين موارد روز . انديشة آنها است

و تغلب به خاطر شتر فردي به نام جرمي كه همسايه بسوس دختر منقذ، خاله جساس 
براي شترانش مكان خاصي را قرق  ،سردار قبيله تغلب ،كليب. بن مره، بود در گرفت

او شتر جرمي را در چراگاه شتران خود مشاهده كرد و به سوي آن شتر تير . كرده بود
جساس وقتي اين حالت را ديد . داد و فرياد كرد و بسوس شيون سر داد انداخت، جرمي

كليب به دست بيايد و باالخره او را كشت و به خاطر اين  منتظر بود تا وقتي براي كشتن
  1.جنگهاي خونين و شديدي ميان دو قبيله درگرفت كه تا مدت چهل سال ادامه يافت

اي بود ميان دو اسب به نامهاي   و غبرا كه علت آن مسابقه همچنين روز داحس
مردي را  ،داحس كه متعلق به قيس بن وهب و غبرا كه متعلق به حذيفه بن بدر بود

فرستاد تا در دره بايستد و اگر ديد كه داحس جلو افتاد آن را به عقب برگرداند و آن 
و به مسابقه غبرا شد  ةمرد چنين كرد و به اسب شالق زد و آن را در آب انداخت و برند

همچنين . 2خاطر آن جنگ و خونريزي شديد در گرفت و تا چندين سال ادامه يافت
توان به جنگهاي بين اوس و خزرج در زمان جاهليت اشاره نمود، آنان با وجود اينكه  مي

و آخرين روز ميان آنان هفتاد سال به طور انجاميد جنگ و نزاع  عموزاده بودند، اما
پيمانان يهودي قبيلة اوس، پيمانشان را مبني بر حمايت از  بود كه هم) بعاث(نبردشان 

الزم به ذكر است كه عامالن اصلي اكثر درگيريهاي ميان اوس . قبيلة اوس تجديد كردند
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و خزرج يهوديان بودند تا اين دو قبيله را تضعيف كنند و براي هميشه رياست يثرب را 
  1.به عهده بگيرند

در دوران جاهليت به قصد چپاول اموال و به اسارت  نيزقبايل نزاع و درگيري ميان 
مانند زيد بن حارثه كه يك عرب آزاد بود و سلمان (گرفتن مردان آزاد و فروختن آنها 

اي  گرفت، اما با ورود اسالم در منطقه به گونه انجام مي) فارسي كه فارسي آزاد بود
رفتند و جز از خدا و  ميآرامش و امنيت حاكم شد كه زن و مرد از صنعا به حضرموت 

  2.اينكه گرگ، گوسفندانشان را بخورد، بيمي نداشتند
  

  خواندن و نوشتن
بيسواد و جاهل  ياهل علم و دانش نبودند؛ بلكه انسانهاي عربها مانند يهوديان و نصرانيان

عربها با وجود . بودند و فقط تعداد اندكي از آنان قادر به نوشتن و خواندن بودند
شناخت كم، اما به ذكاوت و هوشياري و تيزهوشي و استعداد و آمادگي بيسوادي و 

براي پذيرفتن علم و معرفت شهرت داشتند چنانكه با ورود اسالم آنها دانشمند و فقيه 
رفت و دانش و معرفت از بارزترين ويژگيهاي  رايج ميان آنان از بينشدند و بيسوادي 

شناسي ماهر بودند و  ه در علم رديابي و قيافهآنان گرديد و در ميان آنها كساني بودند ك
در ميان آنها اطبايي چون حارث بن كلده وجود داشت كه طبابت آنها بر اساس 

  3.هايي بود كه از زندگي و محيط به دست آورده بودند تجربه
  

  اوضاع اخالقي
 اوضاع اخالقي اعراب نابسامان شده بود؛ آنها دلباختة شراب و قمار بودند؛ غارت و

ها، تعصب، ستم، خونريزي، گرفتن انتقام، غصب اموال و  راهزني و يورش بر قافله
خوردن مال يتيمان و داد و ستد براساس ربا و دزدي و زنا ميان آنان رواج پيدا كرده 

افراشتند، وجود  هايشان مي هايي كه پرچم بر خانه  زنا در ميان كنيزها و روسپي. بود
گشتند و ادعاي ما بر صحت اين موضوع اين  ميزنا تكب داشت و زنان آزاده كمتر مر

: ن بيعت بگيرد خطاب به آنان فرموداست كه پيامبر بعد از فتح مكه وقتي خواست از زنا
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: د دختر عتبه و همسر ابوسفيان گفتهن. با خداوند شريك نگيريد و دزدي و زنا نكنيد
  1!كند؟ مگر زن آزاده زنا مي

تمامي اعراب پايبند اصول اخالقي نبودند؛ بلكه  پس اين بدان معني نيست كه
بسياري از آنان از زنا، خوردن شراب، ريختن خون ديگران، ظلم نمودن، خوردن مال 

و داراي خصلتهاي نيك و ويژگيهاي  2نمودند يتيم و از داد و ستد براساس ربا پرهيز مي
دوش بگيرند و از ارزشمندي بودند كه آنها را شايسته ساخت كه پرچم اسالم را به 

  : توان به امور ذيل اشاره كرد ه ميجمله عادتها و ويژگيهاي ارزشمند و پسنديد
  ذكاوت و هوشياري -1

اعراب از قلبهايي بدون كينه برخوردار بودند و فلسفه، خرافات و سفسطه كه زدودن آن 
رده از دلها مشكل است آن طور كه در ملتهاي هندي، رومي، يوناني و فارسي نفوذ ك

ترين  ي حمل بزرگاگويا دلهاي اعراب از قبل بر. بود، در دلهاي عربها نفوذ نكرده بود
  . رسالت الهي يعني دعوت اسالمي، آماده شده بود

ترين ملت عصر خود شناخته شدند و از آنجا كه قدرتهاي فكري و  اعراب با حافظه
نتيجة  هاي بي مجادلههاي خيالي و  استعدادهاي فطري و طبيعي آنان قبالً در فلسفه

، لذا اسالم، استعداد، 3بيزانسي و مذاهب پيچيده كالمي صرف نشده و از بين نرفته بود
ن احافظه و هوشياري آنها را در راه دين به كار بست و گستردگي ادبيات و نعمتهايش

وقتي عسل هشتاد، روباه . باشد دليلي بر استعداد فوق العاده و قوت حافظه آنها مي
، شير پانصد، شتر نر هزار و همچنين شمشير، داراي نامهاي متعدد و فاجعه دويست

اي قوي و  چهار هزار نام داشته باشد شكي نيست كه يادگيري همه اين اسمها به حافظه
  4.ذهني مستعد نيازمند بوده است

هوشياري و تيزهوشي آنها تا حدي بود كه نه تنها با تلفظ؛ بلكه با اشاره نيز مطالب 
  5.هاي زيادي بر اين مطلب گواه است فهميدند و مثالها و نمونه ميرا 
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  سخاوت و بزرگواري -2
سخاوت و بخشش، ريشه در اخالق عربها داشت؛ حتي اگر فردي از آنها جز يك اسب 

نمود، بعضي تنها به غذا  يا شتر نداشت، با آمدن مهمان شتابان اسب يا شترش را ذبح مي
. دادند ردند؛ بلكه حيوانات وحشي و پرندگان را نيز خوراك ميك دادن انسانها اكتفا نمي

  1.بردند المثل بود و كاروانيان خبر آن را به هر سو مي چنانكه سخاوت حاتم طائي ضرب
  يگشجاعت و مردان -3

براي آنان مرگ در نبرد از مرگ بر روي بستر، . اهل شجاعت و جوانمردي بودند ،اعراب
قبل از او پدر و : گفتند شد، با افتخار مي كشته مي در نبردخوشايندتر بود و اگر كسي 

ها و زير سايه  و به خدا سوگند، ما با سر نيزه! اند برادر و عمويش نيز كشته شده
  .شمشميرها خواهيم مرد

پايمال كردن حق ضعيف  ،عربها فطرتاً انسانهايي با شهامت و دلير بودند بنابراين
شد، پناهش  دانستند و هر كس نزد آنان پناهنده مي توسط قوي را امري ناشايست مي

  .دانستند ندادن به چنين شخصي را خواري و ذلت مي دادند و پناه مي
  عشق آزادي و نپذيرفتن ذلت و خواري -4

مرد؛  كرد و در راه آن مي ورزيد و براي آن زندگي مي عرب فطرتاً به آزادي عشق مي
پذيرفت  اي نداشت و نمي چ كسي بر او سلطهچراكه عرب با آزادي رشد كرده بود و هي

كه با ذلت زندگي كند يا شرافت و آبرويش مورد تعرض و دستخوش قرار بگيرد، گرچه 
  2.شد اش تمام مي به قيمت زندگي

آيا از عربها كسي را سراغ : عمرو بن هند، پادشاه حيره، از مشاوران خود پرسيد 
بله مادر عمرو بن كلثوم، : ورزد؟ گفتند داريد كه مادرش از خدمتگزاري مادرم اباء 

  .ورزد شاعر فقير، از خدمتگزاري مادرت اباء مي
پس از : را به حضور خواست و به مادرش گفتپادشاه، عمرو بن كلثوم و مادرش 

مادر . صرف غذا، به مادر عمرو بن كلثوم بگو ظرفي را كه در كنارش است، به تو بدهد
خودت بلند شو و آن را بردار و : رو نپذيرفت و گفتعم پادشاه چنين كرد، ولي مادر

اش راتكرار كرد، مادر عمرو فرياد زد و  اي خواسته مادر پادشاه به طرز حاكمانهچون 
پسرش صداي مادر را شنيد و به . واي بر ذلتي كه دامنگير قبيلة تغلب شده است: گفت 

                                                           
 .95، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -1
 .همان -2



70 الگوي هدايت

برداشت و سر پادشاه  شدت خشمگين شد و شمشير پادشاه را كه در خيمه آويزان بود،
ي سپس شعر. را بريد و با قبيلة بنو تغلب به غارت اموال آنها پرداختند) عمروبن هند(

  : گفت سرود كه خطاب به پادشاه مي
ايم؟  ترساني؟ چه زماني ما كلفت مادرت بوده كني و مي ما را آهسته آهسته تهديد مي

پذيريم كه ذلت را در  بگويد ما نمي اگر پادشاه حق مردم را زير پا نمايد و به آنها زور
  1.ميان خود قرار دهيم

  گويي وفاي عهد و صراحت و صداقت -5
دانستند و به عهد و پيمان خود وفادار بودند؛ از اين رو براي  دروغگويي را عيب مي

و   ر چند درگيري ميان پيامبر اكرمه. پذيرش اسالم گواهي دادن زباني آنان كافي بود
را از ابوسفيان   اكرم رواج داشت، اما وقتي هرقل خصوصيات پيامبرقريش به شدت 

رداخت و دربارة اين امر پ  پرسيد، او با كمال صراحت به بيان ويژگيهاي پيامبر اكرم
. 2گفتم ترسيدم كه دروغي به من ثبت شود و اگر نه در مورد او دروغ مي مي: چنين گفت

اگر فردي از آنان سخني بگويد «: ي عربها گفتدارنعمان بن منذر به كسري در مورد وفا
اي بنمايد، پس آن گرهي است كه براي باز كردن آن مگر جانش را بگيرند و اگر  يا اشاره

. شود اش نقض و تحقير نمي شود و ذمه كس چوبي را رهن بگذارد، رهن او پذيرفته مي
و پناهنده شده است، حاضر اند كه اگر به فردي از آنان خبر برسد كه فالني به ا آنها چنين

همان طور كه اگر . اش را در راه حفاظت آن شخص از دست بدهد  شود كه تمام قبيله مي
  3».رساند شود، تمام قبيله آن شخص را به قتل ميفردي با پناهندة او درگير 

با ورود اسالم وفاداري  و دار در عربها بود وفاداري از خصوصيات اخالقي ريشه
و سويي سالم و درست سوق داده شد و پناه دادن به برده، خائن و اعراب به سمت 

ه د، امري نادرست شمردوخويشاوندان و داراي مقام بزرگي بگزار، هر چند از  بدعت
خداوند لعنت كند كسي را كه خائن «: در اين مورد فرموده است  و پيامبر اكرم گرديد

  4».گزاري را پناه بدهد و بدعت
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: نمايد، داستان حارث بن عباد است داللت بر وفاداري عربها مي از داستانهايي كه
حارث بن عباد، قبيلة بكر را براي جنگ با قبيلة تغلب و رهبرشان مهلهل كه پسر وي (

به . شناخت مهلهل را به اسارت گرفت، اما او را نمي حارث،. را كشته بود، بسيج كرد
با : مهلهل گفت. كنم دهي تو را رها ميباگر مهلهل بن ربيعه را به من نشان : وي گفت 

مهلهل بعد . بندم من عهد ببند كه اگر او را به تو نشان دادم مرا رها كني، گفت عهد مي
شايستة تقدير و  ياز اينكه خود را معرفي كرد، حارث او را آزاد كرد و چنين وفاداري

ز اشاره كرد؛ از توان به اين داستان ني عالوه بر موارد فوق مي. باشد بزرگداشت مي
آنجايي كه نعمان بن منذر از ازدواج دخترش با كسري امتناع ورزيده بود، اسلحه و 

كسري . اش را به هاني بن مسعود شيباني سپرد و خودش به سوي كسري رفت خانواده
او را دستگير كرد و سپس كسي را نزد هاني فرستاد و از او خواست كه امانتهاي نعمان 

كسري لشكري براي جنگ با هاني . اما هاني از دادن امانتها ابا ورزيدرا به او بدهد، 
: رد و برايشان سخنراني نمود و گفتآماده ساخت، هاني جنگجويان ابن بكر را جمع ك

. ميرد بهتر از كسي است كه نجات بيابد و فرار بكند فرد معذوري كه مي! اي گروه بكر«
دهد و شكيبايي از عوامل  نجات نمي انسان را از دست سرنوشت ،احتياط و پرهيز

مرگ را بايد پذيرفت نه ذلت را، به استقبال مرگ رفتن بهتر از فرار از آن  .پيروزي است
! اي آل بكر. در سينه بهتر از زخم خوردن در پشت و كمر استاست، زخم نيزه خوردن 

كر توسط خالصه بنو ب» .1اي نيست بجنگيد؛ چراكه از مرگ و مصيبت راه گريز و چاره
دانست و در راه وفاداري به پيمان  ارزش مي اين مرد كه زندگي با ذلت و خواري را بي

  .خود، از مردن باكي نداشت، توانستند كه مردم ايران را در محل ذي قار شكست دهند
  حوصله و آرامش ،بردباري -6

كند ذهن و انديشه را  دند؛ چراكه معتقد بودند، پرخوريكر از پرخوري پرهيز مي
  .نمايد مي

  : شاعرشان گفته است
 الــزاد لــم اكــنمــدت االيــدي الــي اذا

  

ــوم اعجــل   ــاعجلهم اذا اجشــع الق  2ب
  

شود من، قبل از همه با عجله دست دراز  هنگامي كه دستها به سوي توشه و غذا دراز مي«
  ».چنين است افراد حريصكنم؛ زيرا خصوصيت  نمي
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يي در سختيها زبانزد بود و شايد علّت اين ا و شكيباتهتوانايي اعراب در تحمل مشق
توانايي به دليل زندگي در سرزمين و بياباني خشك و بدون آب و كشتزار بود بنابراين، 

گرمي و . باال رفتن بر كوههاي دشوار و حركت در گرماي ظهر را تجربه نموده بودند
ورد و بعد از آ سردي راه و دوري مسافت و گرسنگي و تشنگي آنها را از پاي در نمي

آب و  مثال و مانند بود؛ چراكه آنان به آنان بياينكه به اسالم گرويدند، صبر و تحمل 
رفت و به چند دانه خرما  غذاي اندك قانع بودند؛ مثال، يكي از آنها چندين روز، راه مي

  1.كرد و مقدار اندكي آب، اكتفا مي
  قدرت بدن و عظمت روح -7

عظمت نفس و قدرت روحي مشهور بودند و توان و اعراب از نظر نيروي بدني و 
آفريند و نتيجة اين شگفتي بعد از ورود اسالم،  قدرت روحي توأم با هم شگفتي مي

  .نمايان گرديد
  گذشت به هنگام قدرت و حمايت از همسايه -8

اعراب با دشمنان و كساني كه از نظر نيرو و قدرت با دشمنان و آنها برابر بود، مبارزه 
كردند  بخشيدند و رهايشان مي شدند، آنها را مي دند و بعد از اينكه بر آنها پيروز ميكر مي

ورزيدند و حق همسايگان را به ويژه زنان را رعايت  ابا مي يانو از حمله به زخم
چنانكه شاعرشان  ؛دادند كردند و آبرو و حيثيت كسي را مورد تعرض قرار نمي مي
  : گويد مي
ــيو أ ــدت ل ــي ان ب ــارتيغــض طرف  ج

  

ــارتي مأ   ــواري ج ــي ي ــاحت  واه
  

ام از نگاهم پنهان  اندازم تا اينكه زن همسايه اگر زن همسايه را ببينم، نگاهم را پايين مي«
  ».شود

دادند و چه بسا جان و مال و فرزند  برد، اورا پناه مي و هر گاه فردي به آنان پناه مي
اخالق پسنديده سرمايه اخالقي را  كردند، اين فضيلتها و خود را در اين راه قرباني مي

رشد داد و تقويت نمود و آن را به سوي خوبي و حق سوق داد بنابراين، نبايد از اين امر 
كردند، دنيا را  كه آنان وقتي چون فرشتگان پاك از صحراها حركت مي گرديد زده شگفت

ن و عدالت عدالتي بود، سرشار از ايما فتح نموده و پس از آنكه آكنده از كفر و بي
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ها ساختند و بعد از يكردند و بعد از آنكه زشتيها آن را فرا گرفته بود، مملو از خوب مي
  1.اينكه جهان مملو از بدي و زشتي بود آن را از خير و خوبي پر كردند

توان يكي از  چنين بود، پس آن را مياوضاع اجتماعي و اخالقي اعراب قبل از اسالم 
ي برگزيده شد كه در مقايسه ا نيز در جامعه  پيامبر اكرم. ستبهترين جوامع آن روز دان

پيامبر . نظير و مكاني مناسب برخوردار بود با فارس و روم و هند و يونان از محيطي بي
از فارسها با دانش و معارف گستردة آنان و از هندوها با وجود فلسفه عميقشان   اكرم

نون و از يونانيها با وجود مهارت آنان در شعر و از روميها با اطالعات گسترده آنان از ف
اي انتخاب  گويي و رمان نويسي برگزيده نشد؛ بلكه پيامبر از منطقه بكر و دست نخورده

د، اما از سالمت فطري و آزادي نشد؛ زيرا ملتهاي فوق گرچه داراي علوم و معارفي بود
  2.ضمير و روحية واالي اعراب برخوردار نبودند

                                                           
 .97، ص 1شهبه، ج  ، ابيالنبويه ةالسير -1
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  فصل چهارم
  اوضاع ديني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اخالقي اعراب

  
خواست خداوند بر اين بود تا بر جامعة انسـاني احسـان نمايـد و آن را بنـوازد؛ چراكـه      

قبـل از بيـان مـيالد و    . فرا رسيده بود  اكرم زمان نجات بشر با فرارسيدن مبعث پيامبر
ين قبـل از بعثـت پيـامبر    پرورش آن حضرت و حمايت خداوند از وي و سيرت عطرآگ

عاليـم و حـوادث بزرگـي كـه پـيش از مـيالد وي اتفـاق افتـاده اسـت           بيان به  اكرم
اي روشـن و   اتفاقاتي كه قبل از والدت آن حضرت پديـد آمـد، بيـانگر آينـده    . پردازم مي

ه چنين بوده و هست كه گشايش و فـرج بعـد   رقانون خداوند هموادرخشان بود؛ چراكه 
  1.ني بعد از تاريكي و آساني بعد از سختي فراهم خواهد گرديداز سختي و روش

تـوان بـه حـوادث     مـي  اتفاق افتاد  اكرم پيامبر ترين حوادثي كه قبل از ميالد از مهم
  : ذيل اشاره كرد

  
  )جد پيامبر(عبدالمطلب  حفر چاه زمزم توسط -1

يـت صـحيحي در   ، رواالنبويه ةصحيح السيرشيخ ابراهيم علي در كتاب ارزشمند خـود،  
ان نمـوده  مورد داستان حفر چاه زمزم توسط عبدالمطلب به نقل از علي بن ابي طالب بيـ 

خوابيـده بـودم كـه در     هگويـد مـن در حجـر    عبدالمطلب مي: است كه از اين قرار است
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خواب ديدم شخصي نزد من آمد و گفت طيبه را حفر كن، گفتم طيبه چيست؟ سپس آن 
  .مرد رفت

اره همان مـرد بـه   روز بعد به محل خوابم رفتم و خوابيدم، دوب: ويدگ عبدالمطلب مي
بـاز فـرداي   . گفتم بره چيست؟ چيزي نگفت و رفت. بره را حفر كن: خوابم آمد و گفت

چيـز  (آن روز به محل خوابم رفتم و خوابيدم، باز هم او را ديدم كه آمد و گفت مضنونه 
گفتم مضنونه چيست؟ جوابي نداد : گويد طلب ميعبدالم. را حفر كن) گرانبها و ارزشمند

: آمـد و گفـت  بـه خـوابم   باز فرداي روز بعد به همان محل سابق رفتم، آن مرد . و رفت
شود و نه به عمق آن كسي  نه آبش تمام مي: م را حفر كن، گفتم زمزم چيست؟ گفتزمز
در  دهد و در حد فاصل محل اسبها و محل ذبح حيوانـات و  رسد؛ به حاجيان آب مي مي

  .ها، واقع شده است زند و جاي تجمع مورچه جايي كه كالغ منقارش را مي
ت سـ وقتي اهميت آن را بيان كرد و جايش را نشان داد، عبدالمطلب دانست كـه او را 

كلنگي برداشت و به همراه فرزنـدش حـارث بـن عبـدالمطلب كـه در آن روز      . گويد مي
هنگامي كه . شروع به حفر كردن نمود فرزندي ديگر غير از او نداشت، به آن جا رفت و

خواسـت،   قريش دانستند كه او به آنچه مي .چاه براي عبدالمطلب پديدار شد تكبير گفت
اي عبـدالمطلب ايـن چـاه متعلـق بـه پـدرمان       : به سوي او رفتند و گفتنـد . ده استرسي

ب عبـدالمطل . دت شريك كـن پس ما را با خو. اسماعيل است و ما نيز در آن حقي داريم
. بخشيده شده استكنم، اين چيزي است كه تنها مال من است و به من  چنين نمي: گفت

ادلـه نكنـيم،   زيرا ما تا با تـو در ايـن مـورد مج    ؛قريش گفتند بايد با ما به داوري بنشيني
خواهيـد معـين كنيـد تـا نـزد او بـراي داوري        هر كس را كه مي: گفت. كنيم رهايت نمي

د، تعيـين  رك ن از قبيله بنو سعد بن هذيم كه در شام زندگي ميسرانجام، زني كاه. برويم
  .شد

عبدالمطلب همراه با افرادي از قبيلة بني اميه و قريش به قصد شام حركت كردنـد تـا   
. آبي كه گروه عبدالمطلب همراه داشتند تمـام شـد  . اينكه در اثناي راه به كويري رسيدند

. كردند كه جز مرگ راه ديگري در پيش ندارندآنها شديداً تشنه و درمانده شدند و يقين 
عبـدالمطلب  . هـا خـودداري كردنـد   ديگر نيز به علّت كمبود آب از دادن آب بـه آن قبايل 
اي بـراي خـود بكنـيم و چـون      به نظر من هر يك اكنون كه قدرت داريـم، چالـه  : گفت

ريزد تا اينكه در اي كه كنده است، بيندازد و خاك ب مرديم، هر كه زنده بود، او را در چاله
ماند كه بهتـر   ماند، بدين صورت جسد يك نفر روي زمين باقي مي آخر يك نفر باقي مي

اي  آنها پذيرفتند و هر كس براي خود، چالـه . است از اينكه اجساد همه روي زمين بماند
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بـه  : انش گفـت سپس عبدالمطلب بـه يـار  . حفر كرد و به انتظار مرگ در كنار آن نشست
كنيم  دهيم و نه به سويي حركت مي ين گونه كه ما خود را تحويل مرگ ميخدا سوگند ا

شايد خداوند در سرزميني بـه مـا آبـي    . انديشيم، بيانگر ناتواني ما است اي مي و نه چاره
وقتي عبدالمطلب، شترش را حركت داد، ناگهان از زيـر سـم   . ارزاني نمايد، حركت كنيم

. لب تكبير گفت و همراهانش نيز تكبير گفتندعبدالمط. اي شيرين جوشيد همشترش، چش
سپس عبدالمطلب از شتر پايين آمد و آب نوشيد و همراهـانش نيـز آب نوشـيدند و بـا     

هـاي قـريش را كـه     ن پر از آب شـد، سـپس قبيلـه   اخود آب برداشتند تا اينكه ظرفهايش
ب برداشـتند،  آنهـا آ . بياييـد، آب برداريـد  : حوال اينها بودند، صدا كرد و گفتگر ا نظاره

به خدا سوگند، خداوند به نفع تو قضـاوت كـرد و سـوگند خوردنـد كـه      : سپس گفتند 
كسي كه در اين بيابان اين آب را به تو . هرگز در مورد زمزم با تو مخاصمه نخواهيم كرد
پس پيروزمند و موفـق بـه آب خـود    . داد، همان كسي است كه زمزم را به تو داده است

گويد اين چيزي  ابن اسحاق مي. رگشت و آنها نيز همراه اوبازگشتندعبدالمطلب ب .برگرد
  1.است كه از علي بن ابي طالب در مورد زمزم به من رسيده است

در مورد فضيلت آب زمزم، احاديث زيادي ذكر شده است كـه از آن جملـه حـديثي    
 اهللا است كه مسلم در صحيح خود در داستان اسالم آوردن ابوذر بيان نموده كه رسول

از   و دار قطني و حاكم، از ابـن عبـاس  : كند زمزم، خوراكي است كه سير مي«: فرمود 
اگـر  . شود آب زمزم براي هر هدفي نوشيده شود برآورده مي«: اند كه  پيامبر روايت نموده

دهد و اگر بنوشي كـه تـو را سـير     آن را بنوشي كه تو را شفا دهد، خداوند تو را شفا مي
ات رفـع   نمايد و اگر آن را براي رفع تشنگي بنوشي، تشـنگي  تو را سير ميكند، خداوند 

  2».شود و زمزم ضربة جبرئيل و نوشيدني اسماعيل است كه خداوند به او داده است مي
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كـه از حفـاظ متـأخرين     ،حـافظ دميـاطي  : محمد ابوشهبه رحمه اهللا گفته اسـت شيخ 
داده و حـافظ عراقـي نظـر او را    را صـحيح قـرار   » زمزم لما شرب لهماء «حديث  ،است

  1.درست دانسته است
  

  داستان اصحاب فيل -2
اين واقعه در قرآن و سنت به ثبت رسيده و تفاصيل آن در كتابهاي سيرت و تاريخ آمـده  

  : فرمايد خداوند در اين مورد مي. دان است و مفسران آن را در كتابهايشان ذكر كرده
 óΟs9 r& ts? y#ø‹x. Ÿ≅yèsù y7•/ u‘ É=≈ ptõ¾r'Î/ È≅‹Ïø9 $# ∩⊇∪ óΟs9 r& ö≅yèøg s† ö/ èφy‰ øŠx. ’Îû 

9≅‹Î=ôÒs? ∩⊄∪ Ÿ≅y™ ö‘ r&uρ öΝÍκön=tã #· ösÛ Ÿ≅‹Î/$t/r& ∩⊂∪ ΝÎγ‹ÏΒ ös? ;οu‘$y∨ Ït¿2 ⎯ÏiΒ 

9≅ŠÅd∨ Å™ ∩⊆∪ öΝßγn=yèpg m 7#óÁyèx. ¥Αθà2 ù'̈Β    )5- 1، فيل(  
ئـة آنـان را نـاموفق    مگـر توط . آيا نديديد پروردگارت با صاحبان فيل چه كـرد «

ي از گـل  ينگردانيد و بر آنان مرغان را دسته دسته فرستاد كه آنـان را بـا سـنگها   
  ».زدند و آنان را مانند كاهي جويده شده قرار داد خشكيده مي

  
   يل از ديدگاه پيامبر اكرماهميت حادثة اصحاب ف

اي رسيد كـه از   رهبه قصد مكه خارج شد به د  در زمان صلح حديبيه وقتي پيامبر اكرم
ـ «: مردم گفتنـد . خوابيد  اكرم در اين هنگام، شتر پيامبر. آمد آن بر قريش فرود مي ل، ح

نام شتر (قصوا : مردم گفتند. اما شتر بلند نشد). اي است براي بلند كردن شتر كلمه(» لح
و چنـين   قصواء از رفتن فرو نمانده است: از رفتن، فرو مانده است پيامبر فرمود ) پيامبر

عادتي هم ندارد؛ بلكه همان كس كه فيل ابرهه را از رفتن باز داشت، اين شتر را نيز بـاز  
  .داشته است

در مـورد واقعـة اصـحاب فيـل چنـين آمـده اسـت         ابوحاتم، النبويه ةالسيردر كتاب 
» صـنعا «او كليسـايي در  . پادشاهي حبشي بر يمن چيره شده بود كه ابرهـه نـام داشـت   «

نام نهاد و با ساختن اين معبد قصد داشت تا حج گزاران عـرب  ) قليس(ا ساخت و آن ر
. را به سوي آن معبد متوجه كند و سوگند خورد كه به كعبه بـرود و آن را منهـدم سـازد   

با افرادي از قومش به جنگ ابرهه رفت و بـا  » ذو نفر«پادشاهي از پادشاهان حمير به نام 
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: وقتي ذو نفر را نزد او بردند گفت. و دستگير كرد او جنگيد، اما ابرهه او را شكست داد
. مرا مكش؛ زيرا زنده نگاه داشـتن مـن برايـت از كشـتنم بهتـر خواهـد بـود       ! اي پادشاه
ابرهه او را زنده گذاشت و به او اعتماد كرد، سپس ابرهه راه خود را بـه سـوي    ،بنابراين

ل بـن حبيـب خثعمـي و افـراد     نفيـ . كعبه ادامه داد تا اينكه به سرزمين خثعم نزديك شد
هاي يمن كه در اطراف او جمع شده بودند با ابرهه جنگيدند، ابرهه آنـان   ديگري از قبيله

مـن از نظـر جغرافيـايي    : نفيل به پادشاه گفت. دستگير كرد را نيز شكست داد و نفيل را
رهـه  ابرهه او را زنده گذاشـت و نفيـل همـراه اب   . شناسم، مرا نكش سرزمين عربها را مي

در طـائف مسـعود بـن     .نمود تا اينكه به طائف رسيدند حركت كرد و او را راهنمايي مي
ما بردگان تو هسـتيم  ! اي پادشاه: له ثقيف نزد ابرهه آمدند و گفتندمعتب با مرداني از قبي

كاري نداشته باش؛ چراكه تو به قصد ) الت(و با تو مخالفتي نداريم و تو نيز با خداي ما 
فرستيم كـه تـو    ما نيز كسي را همراه تو مي. اي كه در مكه قرار دارد اي آمده تخريب خانه

راهنمايي نمايد بنابراين، غالمي از غالمان خود به نام ابو رغال را همـراه ابرهـه   را به آن 
ابو رغـال در آنجـا در    .ابو رغال همراه آنها بيرون آمد تا اينكه به مغمس رسيدند. فرستاد

ابرهه از مغمس مردي به نام اسود بـن  . ت كه قبرش سنگباران شدگذشت و او كسي اس
اهل حرم پيش او گرد آمدند و ابرهه در منطقة ارك دويست . مقصود را پيشاپيش فرستاد

سپس ابرهه، حناطه حميري را بـه مكـه   . ده بودرشتر از شتران عبدالمطلب را تصاحب ك
و بزرگ آنها چه كسي هست و سپس فرستاد تا از اين موضوع اطالع پيدا كند كه سردار 

ام تـا ايـن بيـت را     ام؛ بلكه آمـده  از جانب ابرهه به او خبر دهد كه من براي جنگ نيامده
لب بن هاشـم را مالقـات   حناطه به راه افتاد تا اينكه وارد مكه شد و عبدالمط. منهدم كنم

نـگ بـا شـما    پادشاه مرا فرستاده است تا تو را خبر بـدهم كـه او بـراي ج   : نمود و گفت
ما بـا او  : عبدالمطلب گفت. هدم كند و برگرددخواهد اين بيت را من نيامده است؛ فقط مي

اگر خداوند به كارش كاري نداشـت  . گزاريم جنگي نداريم و راه را به سوي كعبه باز مي
. همراه من بيا تـا نـزد پادشـاه بـرويم    : حناطه حميري گفت . ما تواني در برابر او نداريم

دوسـت  » ذو نفـر «. لب با او حركت كرد تا اينكه به محـل اردوي لشـكر آمدنـد   عبدالمط
اي ذونفر شما در آنچه براي مـا پـيش آمـده    : لب بود، او نزد ذو نفر آمد و گفتعبدالمط
داند كـه صـبح يـا شـام      كنيد؟ گفت فردي كه در اسارت است و نمي مداخله نمياست، 

فرستم تا  اما فرمانرواي لشكر فيل را ميچه كاري از دستش ساخته است؟  ،شود كشته مي
نزد پادشاه برايت سفارش نمايد و جايگاه و مقام تو را نـزد او بـاال ببـرد و كسـي را بـه      

اين مرد، سردار قريش و صاحب چشمة مكه است كه مـردم را  : دنبال او فرستاد و گفت
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ان او را دويسـت شـتر از شـتر    ،پادشـاه . دهـد  غذا و حيوانات را در كوهها خـوراك مـي  
او نـزد ابرهـه   . نجـام ده تصاحب كرده است، اگر از دستت كاري ساخته اسـت بـرايش ا  

در آباديهـا،  . اي پادشاه اين مرد سردار قريش و صاحب چشمة مكه اسـت : رفت و گفت
خواهـد و قصـد جنـگ     دهد، اجـازة ورود مـي   مردم را و در بيابانها، حيوانات را غذا مي

مرد تنومند و خوش اندامي بود وقتي ابرهه او را ديد، مورد  از آنجاكه عبدالمطلب. ندارد
پسنديد كه عبدالمطلب در كنارش بر تخت او بنشـيند و نيـز    احترام قرار داد و چون نمي

پسنديد كه عبدالمطلب بر زمين بنشيند و او بر تخت باشد بنـابراين، خـود از تخـت     نمي
مـال  ! اي پادشـاه : عبـدالمطلب گفـت  . طلب بر زمين نشستپايين آمد و همراه با عبدالم
وقتـي تـو را ديـدم    : پادشـاه گفـت  . را به من باز گردان اي، آن زيادي از مالهايم را گرفته

ام تـا   اي ندارم؛ چراكه من آمـده  ارزش و مقام تو برايم آشكار گرديد و اكنون به تو عالقه
گويي  با من سخن نمي تو درباره آن. باشد، ويران كنم اي را كه دين تو و پدرانت مي خانه

من صاحب شـتران  : عبدالمطلب گفت! گويي ا من سخن ميبو درباره دويست شتر خود 
. كنـد  خود هستم و براي اين خانه نيز صاحب و پروردگاري است كه از آن حفاظت مـي 

شـما بدانيـد و   : طلب گفتعبدالم. نمايدتواند آن را از شر من حفاظت  نمي: ابرهه گفت 
بعـد از آن عبـدالمطلب ايـن    . ر داد شتران عبدالمطلب را به او بازگرداننـد ابرهه دستو. او

. هاي اطراف پراكنده شوند جريان را به اطالع قريش رساند و آنها را دستور داد تا در دره
ابرهه در مغمس براي ورود به مكه آماده شده بود و لشـكر خـود را سـامان داد و آمـاده     

خواست بر آن بار كرد، امـا هنگـامي    د او آوردند و آنچه ميفيل ابرهه را نيز نز. نبرد كرد
خواست خودش را جمع كند و به زمـين بخوابـد    كه فيل را حركت داد، فيل ايستاد و مي

با كلنگ به سرش زدند، اما بلند نشد سر خميده كلنگ را زير شاخها و زير بغلـش فـرو   
بـاز  . د، شـروع بـه دويـدن كـرد    بردند، اما بلند نشد؛ سپس آن را به سوي يمن برگرداندن

در آن اثنـا  . چهره او را به سوي حرم برگرداندند، ايستاد و به كوهي از كوههـا گريخـت  
اي سه سنگ همراه داشت، دو سنگ در  هر پرنده. خداوند پرندگاني از طرف دريا فرستاد

چـون بـر   . پاهايش و يك سنگ در منقارش، سنگها به اندازه دانه نخود و عـدس بودنـد  
خورد  اين سنگ كوچك به هيچ كس نمي. از لشكر رسيدند، سنگها را بر آنان انداختندفر

يـن مـورد   در ا. ها به همة آنان، اصابت نكرد البته سنگريزه. كرد مگر اينكه او را هالك مي
  :خداوند متعال فرموده است
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سپاهيان ابرهه در هنگام برگشـت  . خداوند، ابرهه را به بيماري شديدي دچار ساخت

افتـاد و بـه دنبـال آن مـدتي      انگشتان ابرهه مي. دادند از دست مي يكي يكي جان خود را
آمد تا اينكه به يمن رسيد و در ميان كسـاني از همراهـانش كـه مانـده      خون و چرك مي

  1.اي حقارت آميز در گذشت بودند، به گونه
كند كـه عبـدالمطلب بـه     ابن هشام به نقل از ابن اسحاق در سيرة خود چنين بيان مي

ازة كعبه چسبيد و با گروهـي از قـريش شـروع بـه دعـا كردنـد و از خداونـد        حلقة درو
عبدالمطلب در حالي كه حلقـه  . خواستند تا آنها را در برابر ابرهه و لشكرش ياري نمايد

  :گفت كعبه را در دست گرفته بود ميدروازه 
لشـكر آنـان در   ! خدايا. دست بندگانت، جلوگيري كنه از هتك حرمت كعبه ب! خدايا

داني كـه قبلـة    گيري، پيروز نگردد و اگر تو صالح مي محلي كه تو مورد پرستش قرار مي
  .داني انجام ده دست آنان بيفتد، پس هر چه صالح ميه ما ب

هـا و شـكافهاي    دروازة كعبه را رها كرد و با ديگر افراد قريش به درهسپس حلقة 
  2.از آن ماندند كوهها پناه بردند و در انتظار ورود ابرهه و حوادث بعد

  
  درسهايي از حادثه فيل

اي است كه براي عبادت پروردگار بنا نهـاده شـده    كعبه اولين خانه: بيان شرافت كعبه -1
دانستند و هـيچ چيـزي را    نمودند و مقدس مي است و مشركان عرب نيز آن را تعظيم مي

ا مانـده از آيـين   اين جايگاه و اهميت كعبه بيـانگر آثـار بـه جـ    . شمردند بر آن مقدم نمي
  .باشد ابراهيم و اسماعيل عليهما السالم مي

. كردند تعظيم مي ورزي مسيحيان با مكه و عربها كه اين بيت را حسادت و كينه - 2
بنابراين، ابرهه خواست با ساختن كليساي قليس، عربها را از تعظيم كعبه منصرف نمايد 

استفاده كرد، اما عربها امتناع ورزيدند  هاي تشويق و ترساندن و با وجود اينكه او از شيوه
                                                           

 .37 – 30، ص 1، ابن كثير، ج النبويهة السير – 39، 34، ابي حاتم السبتي، ص النبويه ةالسير -1
 .91 – 84، ص 1، ابن هشام، ج ويهالنب ةالسير -2
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و تنفر آنان به حدي رسيد كه يكي از عربها با قضاي حاجت در كليساي قليس، آن را 
 óΟs9رازي رحمه اهللا در تفسير . آلوده كرد r& ö≅yèøg s† ö/ èφy‰ øŠx. ’Îû 9≅‹Î=ôÒs?  كيد : گويد مي

چرا كار : اگر گفته شود. ي برساندديگر زيانيعني اينكه انسان بخواهد مخفيانه به كسي 
خواهد خانه  مي: گفت  ناميده شده است، در صورتي كه او به صراحت مي» كيد«ابرهه 

آنچه ابرهه خواستار انجام آن بود، بيشتر از : گوييم  كعبه را منهدم سازد؟ در جواب مي
كه عربها به  آن چيزي بود كه اظهار كرده بود؛ زيرا او با عربها، كينه داشت و از آنجا

كعبه احترام خاصي قائل بودند، لذا خواست با ساختن كليساي قليس، توجه اعراب را از 
  1.به يمن معطوف داردمكه 
پادشاهي از پادشاهان حمير در مقابل لشـكر ابرهـه   : جان فدايي در راه مقدسات  -3

كـه از يمـن   هـايي   سپس نفيل ابن حبيب و ديگـر قبيلـه  . قيام كرد و اين پادشاه اسير شد
همراه او بودند، با ابرهه جنگيدند، اما در برابر لشكر بـزرگ ابرهـه شكسـت خوردنـد و     
خونشان را در راه دفاع از مقدسـات خـود تقـديم كردنـد؛ چراكـه دفـاع از مقدسـات و        

  .فدايي در راه آن، امري فطري در سرشت انسان است جان
رسيدن و خرابي كعبه، راهنمايي و خائنان قوم تمام افرادي كه ابرهه را در جريان  -4

مدد نمودند، در دنيا و آخرت مورد لعن و نفرين خدا و مردم قرار گرفتند و قبر يكـي از  
اين افراد به نام ابو رغال، نماد خيانت و مزدوري قرار گرفـت و ايـن مـرد مـورد نفـرت      

  .انداخت گذشت، بر آن سنگي مي مردم شد و هر كس از كنار قبر او مي
مـا ابرهـه و كعبـه را    «در اين گفتـه عبـدالمطلب كـه    : د ميان خدا و دشمنانشنبر -5
گذاريم اگر خداوند به او كاري نداشت سـوگند بـه خـدا كـه مـا تـواني در برابـرش         مي

اثبات دقيق حقيقت نبرد ميان خدا و دشمنان اسـت بنـابراين، هـر چنـد نيـروي      » .نداريم
واند در مقابل قدرت خدا و عـذاب الهـي   ت اي نمي دشمن و سپاهش قوي باشد، اما لحظه
  2.ستاند بخشد و هر وقت كه بخواهد آن را مي مقاومت كند؛ پس زندگي را خدا مي

داستان اصحاب فيـل معـروف   : گويد نقل از كاشاني رحمه اهللا مياسلمي رحمه اهللا به 
اي هـ  نزديك بوده اسـت و ايـن يكـي از نشـانه      اكرم است و واقعه آنها به زمان پيامبر

                                                           
 .94 – 32، تفسير رازي -1
 .112، ابي فارس، ص النبوي ةالسير -2
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قدرت الهي و اثري از خشم خداوندي بر كسـي اسـت كـه بـه هتـك حـرم او مبـادرت        
  1.ورزد مي

هر چند احترام و موقعيـت و منزلـت كعبـه    : تعظيم مردم براي بيت اهللا و اهل آن  -6
كه خداونـد آن  نزد عربها مشخص بود، اما بعد از واقعة فيل و اثبات اين موضوع به آنان 

، بر اهميت كعبـه  2گران قرار گيرديچة تباهكاران و دستخوش توطئه را از اينكه مورد باز
خـدا هسـتند؛    دوسـت اينهـا  : و اعراب به اين نتيجه رسيدند كـه  و قريش افزوده گرديد

اي از  چراكه خداوند به دفاع از آنها با دشمنانشان جنگيد و آنها را نجات داد و اين نشانه
 گـردد بعثت پيامبري كه قرار بود از مكه مبعوث اي بود براي  هاي خداوند و مقدمه نشانه

  3.و كعبه را از بتها پاك نمايد و جايگاه و مقام واقعي آن را باز گرداند
از علمـا از جملـه مـاوردي     برخي: هاي نبوت است اصحاب فيل از نشانهداستان  -7

هـاي   نشـانه : گويد او مي. نبوت استهاي  حادثه اصحاب فيل از شواهد و نشانه: معتقدند
پادشاهي خداوند و شواهد نبـوت روشـن و آشـكار اسـت و مبـادي آن بيـانگر و گـواه        

. باشد؛ زيرا دروغ با راستي و سخن خود ساخته با حق، ياراي برابري نـدارد  عواقبش مي
رسـيد و   هاي عطر رسالتش به مشام مي نشانه  با نزديك شدن زمان والدت پيامبر اكرم

تـرين و آشـكارترين آنهـا واقعـه      ترين، مهـم  د كه از بزرگهاي بركت او پديدار ش نشانه
در مكه بود و پنجـاه روز   محمد در زمان واقعه فيل در شكم مادرش و. اصحاب فيل بود

. بعد از واقعه فيل و بعد از مرگ پدرش در روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول به دنيا آمـد 
  : رود مي هاي نبوت او به شمار شانهاز دو جهت واقعه فيل از ن

گرفتند كـه   شدند، زنان و مردان را به كنيزي مي اول اينكه اگر لشكريان فيل پيروز مي
بنابراين، خدا آنهـا را نـابود   . افتادند دست آنان ميه در آن ميان رسول اهللا و مادرش نيز ب

  .كرد تا پيامبرش را از اسارت و بردگي نجات دهد
رست و نه اهل كتاب بودند تا بـدين وسـيله   دوم اينكه قريش از نظر اعتقادي نه خداپ

پرست و زنديق بودنـد،   خداوند آنان را از شر دشمني اصحاب فيل مصون دارد؛ بلكه بت
، بـه  اما چون خواست و ارادة خداوند بر اين قرار گرفته بود كه اسالم از آنجا ظهور كند

گرديـد و مـورد   وسيلة قصة اصحاب فيل بر مقام و موقعيت مكه و حرم و قريش افزوده 
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 .92، ندوي، ص النبويه ةالسير -3
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دار كعبه و خادمان حجاج، مقام و  آنان به عنوان پرده. گرفتند احترام و تعظيم همگان قرار
  1.و از اصحاب فيل داستاني عبرت آموز به جا مانددست آوردند ه منزلت خاصي ب

صـورت    شكست ابرهه همزمان با والدت پيـامبر اكـرم  : گويد ابن تيميه رحمه اهللا مي
پرسـت   كردند مشـركاني بـت   عتقادي كساني كه در جوار كعبه زندگي مياز نظر ا. گرفت

بـر شـرك و    بـود و ديـن نصـاري     از نظر اعتقادي اهل كتاب و نصـراني  بودند و ابرهه
توان نتيجه گرفت كه شكسـت ابرهـه بـه خـاطر      بنابراين مي. پرستي ارجحيت داشت بت

ه خداونـد اصـحاب فيـل را    كـ (همسايگان آن وقت كعبه نبود؛ بلكه به خاطر كعبـه بـود   
يا به خاطر پيامبري بود كه در آن سال در جوار كعبه به دنيا آمد يا به خـاطر  ) هالك كرد

هـاي   شكست ابرهه به هر يك از اين دو دليل باشد، از نشـانه . بود) كعبه و پيامبر(هر دو 
  2.گردد محسوب مي  اكرمنبوت پيامبر 

ايـن واقعـه نشـانه و    : گويـد  اصحاب فيـل مـي   اب بيان واقعهابن كثير رحمه اهللا در ب
تـرين اقـوال در آن    طبق معروف  اكرم اي براي مبعث پيامبر خدا بود؛ زيرا پيامبر هممقد

پيـروزي شـما بـر    : گويـد  ال قدرت الهي به قريشيان ميسال به دنيا آمده است و زبان ح
كـه از بيـت عتيـق    حبشه به دليل برتري شما نزد خداوند نبود؛ بلكه به خـاطر ايـن بـود    

محافظت شود كه آن را با بعثت پيامبر امي و خاتم پيـامبران مـورد اكـرام و بزرگداشـت     
  3.قرار خواهيم داد

بدين صورت كه خداوند براي اهل كتـاب يعنـي   : محافظت خداوند از بيت عتيق -8
در ابرهه و لشكريانش، انهدام بيت اهللا الحرام و چيره شدن بر آن را ميسـر نكـرد و ايـن    

خداوند خواست كه بيـتش،  . حالي بود كه كعبه با شرك، آلوده و اسير دست مشركان بود
گران مصون بماند تا بستري مناسب براي رشد  گران آزاد و از توطئه توطئه از دست سلطه

جديد باشد و هيچ قدرتي بر آن غالب نشود و هيچ طـاغوتي در   يدةو پرورش آئين و عق
هيچ ديني بر اين دين كه قرار است بر ساير اديـان و بنـدگان    اين سرزمين طغيان نكند و

نـه بـراي اينكـه     اسـت  د؛ چون ديني است كه براي رهبري آمدهگردچيره گردد، مسلط ن

                                                           
 .189 – 185، ماوردي، ص اعالم النبوه -1
 122ص ، 4، ج الجواب الصحيح -2
 .549 – 548، ص 4، ج تفسير ابن كثير -3
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رو باشد و اين تدبير الهي براي خانه و دينش بود قبل از اينكه كسي بداند كه پيامبر  دنباله
  1.شود دين جديد، در آن سال متولد مي

هاي فاسـد و مكـار صـهيونيزم     ما با الهام از اين واقعه، خود را در مقابل توطئهامروز 
جهاني و مسيحيت كـه درصـدد تخريـب امـاكن مقـدس هسـتند و بـه آن چشـم طمـع          

كه يقيناً نخواهند توانست، كاري پيش ببرند و ايـن طمعهـاي    مطمئن مي بينماند،  دوخته
ناموفق خواهند  ،گيرند كه آرام نمي اي انمردانهفاجرانه و مكارانه در برنامه پوشيده و ناجو

اش را از اهـل كتـاب و بارگـاهش را از وجـود مشـركان       ماند؛ زيرا خداوندي كـه خانـه  
گـران و مكـر مكـاران محافظـت      حفاظت نمود، آن را و شهر پيامبرش را از توطئة توطئه

  2.خواهد نمود
آنچه براي اصـحاب فيـل   : ربثه به عنوان مبدأ تاريخ براي عقرار گرفتن اين حاد -9

. گفتند اين كار در عـام الفيـل رخ داده اسـت    رخ داد، عربها آن را تاريخ قرار دادند و مي
فالني در عام الفيل متولد شده و يا فالن كار چند سال بعد از عام الفيل انجام شده اسـت  

  3.ميالدي بود 570عام الفيل مصادف با سال ... و 

                                                           
 .113، ابي فارس، ص النبوي ةالسير -1
 .3980، ص 6، ج في ظالل القرآن -2
 .93، ندوي، ص النبوي ةالسير -3



 

 

  فصل پنجم
 تا پيمان حلف الفضول  مبر اكرماز تولد پيا

 
   پيامبر اكرمنسب 

ترين مـردم بـود    ترين نسب و از نظر جسمي و اخالقي كامل داراي شريف  پيامبر اكرم
و در شرافت نسب او احاديث صحيحي وارد شده است، از جمله حديثي است كه مسلم 

اهيم، اسـماعيل را  خـدا از فرزنـدان ابـر   «: فرمـود   كه پيامبر اكـرم است روايت نموده 
هاشـم را و از   برگزيد و از فرزندان اسماعيل كنانه را و از كنانه قريش را و از قريش بنـي 

  1».هاشم مرا انتخاب نمود بني
او ابوالقاسم محمد بن عبداهللا بن «: پيامبر را ذكر نموده و گفته است امام بخاري نسب

لوي بـن غالـب بـن فهـربن      هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مره بن كعب بن
مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضـر بـن نـزار بـن معـدبن      

  2».عدنان است
از عـدنان  بعد «: نسب رسول اهللا تا عدنان گفته استبعد از بيان  شرح السنهبغوي در 

  3».حفظ نسب ايشان دقيق نيست
تـا اينجـا صـحت    «: ا عدنان، گفته استت  اكرم ابن قيم نيز بعد از بيان نسب پيامبر

 هيچ اختالفي در آن نيست و بعـد  نسب معلوم و مورد اتفاق تمام علماي انساب است و
اسـت،    از عدنان مورد اختالف اسـت، امـا در اينكـه عـدنان از فرزنـدان اسـماعيل      

  4».اختالفي وجود ندارد

                                                           
 .2776 ة، شمار1782، ص 4، ج ، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبيمسلم -1
 .3851 ة، شمار288، ص 4، كتاب مناقب االنصار، باب مبعث النبي، ج بخاري -2
 .193، ص 13، ج شرح السنه -3
 .71، ص 1، ج ادزاد المع -4



86 الگوي هدايت

از عدنان تا اسماعيل   نامة پيامبر اكرم در مورد نسب«: گويد ابن سعد در طبقات مي
  1».ست سكوت نموديبا مي

تـرين عالمـان    مشـهورترين و عـالم  «: گويد ت كه ميساز عروه ابن زبير روايت شده ا
  2».انساب، عدنان و قحطان است

نظرية اكثر علما بر اين است كـه  « : گويد مي النبوي ةالسير  در كتاب ذهبي رحمه اهللا
اهيم عليهما السالم است، اما در ميان پـدراني كـه بـين    از فرزندان اسماعيل بن ابر عدنان

  3».نظر وجود دارد عدنان و اسماعيل هستند، اختالف
مسئلة شرافت نسب در ميان اعراب داراي اهميت خاصي بوده و هست؛ زيـرا كسـي   
كه از نظر نسب در ردة بااليي قرار دارد و به عنوان پيامبر يا پادشاه بر جامعـه رهبـري و   

گيرد، اما اين امر براي كسي كه از نظـر نسـب در    ايد، مورد اعتراض قرار نميرياست نم
گيرد بنابراين، كسي كه داراي نسـب وااليـي    مورد اعتراض قرار مي ،قرار دارد يردة پايين

 باشد، افراد زيادي دوست خواهند داشت تا زيـر پـرچم او گـرد بياينـد و از آن جـا كـه      
، خداوند نسب ممتـازي را بـراي او   پيامبري برگزيند خداوند قصد داشت تا محمد را به

  4.تدارك ديد تا زمينه گرد آمدن مردم زير لواي او فراهم گردد
و ابـراهيم   اهللا داراي نژادي پاكيزه و ارزشمند و از نسل اسماعيل ذبـيح   پيامبر اكرم

 ؛ته بودبه درگاه خداوند عرضه داش  دعايي بود كه ابراهيم پذيرش خليل اهللا و نتيجه
من نتيجـة دعـاي پـدرم؛ ابـراهيم و مـژدة بـرادرم؛ عيسـي        : گويد  چنانكه خود ايشان مي

  5.هستم
ترديد در ميان اعراب برخوردار بودن از نژاد پاك و نسب باال انسان را از كارهـاي   بي

داشت و داعية پرداختن به كارهـاي واال و ارزشـمند را در    ارزش دور مي اهميت و بي بي
كوشيدند و  خود ميي پيامبران و دعوتگران براي پاكيزه كردن نسبها. آورد د مياو به وجو

                                                           
 .58، ص 1، ج ابن سعد -1
 .همان -2
 .1، ذهبي، ص النبوي ةالسير -3
 .96، ص تحليليه لشخصيه الرسول محمد ةدراس -4
 .600، ص 2، ج الحاكم -5
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نزد مردم به پاكي نسـب معـروف بودنـد بنـابراين، مـورد احتـرام و اعتمـاد مـردم قـرار          
  1.گرفتند مي

رسيم كه خداونـد متعـال، عـرب را از     به اين نتيجه مي  با بررسي نسب پيامبر اكرم
هاي ديگر عرب برتري داده اسـت و محبـت     قريش را بر قبيلهنظر نسب بر ساير مردم و 

در ميـان آنهـا ظهـور كـرد و       اكـرم نمايد كه قومي كه پيـامبر   اقتضا مي  پيامبر اكرم
اي كه در آن متولد شد، مورد محبت قرار بگيرند و محبت با آنان براساس مليـت و   قبيله

به آن و اطاعت آنان از رسـول اهللا    اكرم نژاد نيست؛ بلكه به علت منسوب بودن پيامبر
است، اما برخي از قريش راه خدا و پيامبر را در پيش نگرفتند و اين انحراف و انحطـاط  

  2.شود تا نسبتي كه آنان با پيامبر دارند، از اعتبار ساقط و لغو گردد باعث مي
  

  ازدواج عبداهللا بن عبدالمطلب
داشت و بعد از اينكـه   بيشتر از همه دوست ميعبدالمطلب از ميان فرزندانش، عبداهللا را 

عبدالمطلب صد شتر به علّت نجات يافتن عبداهللا، فديه داد، آمنه بنـت وهـب ابـن عبـد     
ترين زنان مكـه از نظـر نسـب بـود را بـه ازدواج       مناف بن زهره بن كالب كه از شريف

  3.عبداهللا در آورد
بنو عبـد  (ر مدينه نيز داييهايش محمد متولد نشده بود كه عبداهللا در گذشت و د هنوز
ه او براي تجارت به شام رفته بود و در بازگشت، بـه مدينـ  . به خاك سپرده شد) بن نجار

وظيفه تو در راسـتاي تربيـت فرزنـدت تمـام شـد و      : گفت رفت و شايد تقدير به او مي
جنين پاك براي رهبري بشر از تاريكيها به سـوي نـور، بـه عهـدة خـداي بـا       تربيت اين 

  .كمت و مهربان خواهد بودح
مـژدة   نبـود؛ بلكـه دعـا و     ازدواج عبداهللا با آمنه، تنها عامل اصلي تولد رسـول اهللا 

: چنانكه رسول اهللا فرمـود  ؛پيامبراني همانند ابراهيم و عيسي عليهما السالم نيز چنين بود

                                                           
 .102، ابوفارس، ص النبويه ةالسير -1
 .45ص  ، بوطي،فقه السنه -2
 .46، احمد فريد، ص وقفات تربويه مع السيره -3
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او بيـرون   من نتيجة دعاي پدرم ابراهيم و مژده عيسي هستم، مادرم ديده بود كه نوري از
  1.شوند آيد كه از آن قصرهاي شام روشن مي مي

  :، در قرآن بدين صورت است دعاي ابراهيم
 $uΖ −/ u‘ ô] yèö/$# uρ öΝÎγ‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ y7ÏG≈ tƒ# u™ ÞΟßγßϑÏk=yèãƒuρ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ öΝÍκÏj. t“ ãƒuρ 4 y7̈Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ• yèø9$# ÞΟŠÅ3ysø9 $#    )129 ،هبقر(  
از ميان آنان پيامبري برگزين كه آيات تو را بر آنان تـالوت نمايـد و    ،پروردگارا«

همانـا تـو غالـب و بـا     . اموزد و آنـان را تزكيـه بكنـد   يبه آنان كتاب و حكمت ب
  ».حكمتي

مادرم ديده بود كه نوري از او بيرون «: فرمود  ابن رجب در مورد سخن پيامبر اكرم
نور به هنگام  بيرون آمدن اين: گويد مي» .شوند آيد كه از آن، قصرهاي شام روشن مي مي

شـوند و   تولد ايشان، اشاره به نور هدايتي است كه اهل زمين به وسـيلة آن هـدايت مـي   
  :رموده استهمان طور كه خداوند ف. رود ظلمت شرك از بين مي
 Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# ô‰s% öΝà2u™!$y_ $oΨä9θß™u‘ Ú⎥Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 #ZÏWŸ2 $£ϑÏiΒ 
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óΟÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’n<Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β    )16 -  15، مائده(  
مـده تـا بـراي شـما بسـياري از      نـزد شـما آ  ) محمـد (اي اهل كتاب، رسول مـا  «

كرديد، بيان كند و از بسياري  پنهان مي) تورات و انجيل(ي را كه از كتاب چيزهاي
از جانب خدا نزد شما نور و كتـاب  . گذرد مي) از مسائل كه نيازي بدانها نيست(

كسي را بـه راههـاي امـن و امـان هـدايت       ،نخداوند با آ. روشنگري آمده است
خشنودي وي باشند و با خواست و فرمان خود، آنـان را  كند كه در پي كسب  مي

بـرد و بـه راه راسـت رهنمـود      آورد و بـه سـوي نـور مـي      از تاريكيها بيرون مي
  ».شود مي

                                                           
و اسناد احمد حسن  222، ص 8، ج مجمع الزوائد – 600، ص 2الحاكم، ج  – 262، ص 5احمد، ج  -1

 .وله شواهد تقويه و قال الحاكم صحيح االسناد و لم يخرجاه و وافقه الذهبي
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ـ اختصاص يافتن شام به پرتو «: گويد ابن كثير مي ا بـر  نور رسالت اشاره به استقرار و پ
چنانكه شام در آخـر الزمـان، پايگـاهي بـراي اسـالم و      . جا شدن دين در سرزمين شام دارد

و در  »نمايـد  گردد و عيسي بن مريم در دمشق در مناره شرقي بيضاء نزول مـي  مسلمانان مي
هـر كـس آنـان را    . همواره گروهي از امت من بر حق خواهند مانـد «: صحيحين آمده است
تواند به آنان زياني برساند و تـا قيـام قيامـت آنـان در      خالفت نمايد، نميخوار و يا با آنان م

  1.آمده است كه آنها در شام خواهند بود صحيح بخاريو در » .مسير حق باقي خواهند ماند
  
   پيامبر اكرم تولد

همچنين اكثـر  . روز دوشنبه به دنيا آمده است  اند كه پيامبر اكرم مورخان بر اين عقيده
  2.دانند دوازدهم ربيع االول درست ميدر را   تولد پيامبر اكرمآنان، 

مادرش بـه هنگـام   . به دنيا آمده است 3الفيل اند كه ايشان در عام همچنين اجماع كرده
  4.هاشم بود تولد او در خانه ابوطالب در شعب بني

  : ي در مورد ميالد پيامبر گفته استاحمد شوق
 ولد الهـدي فالكائنـات ضـياء

  

 م الزمان تبسـم و ثنـاء  فو  
  

  ».هدايت به دنيا آمد؛ پس جهان روشن شد و تبسم و ستايش بر لبان زمان نشست«
 الروح، و المأل، المالئك حوله

  

 للدين و الـدنيا بـه بشـراء    
  

  ».جبرئيل و ساير فرشتگان اطراف او، مژدة دين و دنيا دادند«
 و العرش يزهو الحظيره تزدهي

  

 عصـماء و المنتهي السدره ال 
  

  ».باليدند شيد و زمين و سدره درخشان به خود ميخدر عرش مي«
 ك بشـر اهللا السـماء فزينـتب

  

 بك الغبراء سكاًو تضوعت م 
 

  ».آسمان را خداوند به تو مژده داد، پس آراسته شد و زمين با قدومت عطر افشاني گرديد«

                                                           
، شمارة 189، ص 8تصام بالكتاب و السنه، ج ، كتاب االعالبخاري – 184، ص 1، ج تفسير ابن كثير -1

7311. 
 .41، ابراهيم العلي، ص النبوي ةصحيح السير -2
 .203، ص 1، ابن كثير، ج النبويه ةالسير -3
 .47، ص مع السيره النبويه ةوقفات تربوي -4
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 يوم يتيه علي الزمـان صـباحه
  

ــاءه   ــاءو مس ــد و ض  بمحم
  

  ».برد با محمد روشن شد ه صبح و شام در حيرت و سرگرداني به سر ميروزي ك«
 ذعرت عروش الظالمين فزلزلت

  

 و علت علي تيجانهم اصداء 
  

تختهاي ستمكاران را ناگهان به هراس انداخت، پـس متزلـزل شـدند و تاجهايشـان زنـگ      «
  ».گرفتند

 و النار خاويه الجوانب حولهم
  

 جمعت ذوائبها و غاض المـاء  
 

  ».و گيسوهايش را جمع كرد و آب كاهش يافت از بين رفتآنها  برافروختهو آتش «
 ي تتري و الخـوارق جمـهواآل

  

 اءجبريـــل رواح بهـــا غـــد 
 

  ».گشت نازل مي  فراوان گرديد و جبرئيل صبح و شام بر پيامبر اكرم ،نعمتها و معجزات«
  

  دوران شيرخوارگي و دايگان آن حضرت
 او را پرورش داد و اولين كسي كه به محمـد شـير داد ثويبـه؛ كنيـز     ام ايمن كنيز عبداهللا

 در حديث زينب دختر ابي سلمه آمده است كه ام حبيبه به پيـامبر اكـرم   .1ابولهب بود
دوست داري چنين بكنم؟ : رسول اهللا گفت. بوسفيان ازدواج كنبا خواهرم؛ دختر ا: گفت
روي ولي اگر قرار باشد كسي در اين خير البته دوست ندارم نزد كسي ديگر ب. بلي: گفت

ايـن بـراي مـن جـايز     : رسـول اهللا گفـت  . دهم خواهر من باشد شريك بشود، ترجيح مي
لمه، ازدواج بكني؟ رسـول اهللا  خواهي با دختر همسرت، ام س گفت ما شنيديم مي. نيست
ينكـه  كرد باز هم بـه خـاطر ا   او اگر دختر همسرم نبود و در دامان من زندگي نمي: گفت

پدرش، ابوسلمه، با من از ثويبه شير خورده است، برايم جايز نبود و افزود كه دختران و 
ام ايمن، مادر اسـامه بـن زيـد و كنيـز      .2خواهرانتان را براي ازدواج به من پيشنهاد نكنيد

  .عبداهللا بن عبدالمطلب، اهل حبشه بود
من برعهـده گرفـت و بعـد از    ، پرورش و تربيت او را ام اي بعد از تولد پيامبر اكرم

ن حارثـه بـا او ازدواج   او را آزاد كرد، سپس زيد ب  گذشت دوران كودكي، پيامبر اكرم
  3.ام ايمن نيز چشم از جهان فرو بست  ماه بعد از وفات پيامبر اكرم كرد و پنج
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  سعد حليمه سعديه دايه پيامبر در بني
وجـود فرزنـدان و گوسـفندان خـود      را كـه در   اكرم حليمه سعديه آثار بركات پيامبر

  .نمايد احساس كرده است، چنين حكات مي
به دنيا آمـد،    هنگامي كه پيامبر اكرم: روايت است كه گفت  از عبداهللا بن جعفر

به  بني سعد بن بكر به جستجوي شيرخواريحليمه بنت الحارث به همراه زناني از قبيله 
سوار بر مـاده االغـي سـفيد     ،ي چند از زنان قبيلهبه همراه تن: گويد مه مييحل. مكه آمدند

شوهرم، حارث بن عبدالعزي، همـراه مـن   . رنگ مايل به سرخ، به قصد مكه بيرون رفتم
بـه خـدا   . سمهاي پاي ماده االغ ما خونين شده بود؛ ماده شتر پيري نيز همراه داشتيم. بود

حطـي همـه جـا را    كـه خشكسـالي و ق  و آن سـالي بـود   ! داد سوگند يك قطره شير نمي
تمام شب را به خاطر گريـه پسـر   . گرفته و توان مردم بر اثر گرسنگي از بين رفته بودفرا
خوابيـدم و چيـزي نداشـتم كـه او را سـير كـنم، امـا چـون          ام از فرط گرسنگي نمي بچه

وقتي به مكه رسيديم، . گوسفند داشتيم اميدوار بوديم كه باراني ببارد و اوضاع بهبود يابد
شد و آنها از پـذيرفتن وي   ني همراه ما نبود مگر اينكه رسول خدا بر او عرضه ميهيچ ز

گفتيم اين كودك يتيم است و مخـارج دايـه توسـط     كردند؛ زيرا با خود مي خودداري مي
گردد و مطمئن نبوديم كه مخارج زندگي ما توسط پدر بزرگ، مادر  پدر كودك تأمين مي

مـن وقتـي   . اهانم شيرخواراني براي خودشان گرفتندتمام همر. و يا عمويش تأمين گردد
آنكه كودكي يافته باشم، بگردم، لـذا   جز او كسي را نيافتم و از آنجا كه دوست نداشتم بي

روم و حتمـا او را   به خدا سوگند بـه سـراغ آن يتـيم عبـدالمطلب مـي     : به شوهرم گفتم 
انـد و شـوهرم نيـز بـا ايـن      گيرم، اميد است خداوند ما را به وسيلة او سـودمند بگرد  مي

  . درخواست من موافقت نمود
و بـا خـود بـه     به سراغ آن كودك يتيم رفتم و او را تحويـل گـرفتم  : گويد حليمه مي

ديري نگذشت كه پستانهايم پر از شير شد تا اينكـه او و بـرادرش را    .سوي كاروان بردم
آن را . از شير شده بـود شتر نيز پستانهايش پر  ،پدرش به سراغ شترمان رفت. سير نمودم

به خـدا سـوگند موجـود مبـاركي را بـا      ! حليمه: شوهرم گفت. يد و ما سير خورديمشدو
آن شـب را بـه   . كرديم اي و خداوند به ما چيزهايي بخشيد كه فكرش را نمي خود آورده

به راحتي خوابيديم؛ در حالي كه در شبهاي گذشته گرسـنگي فرزنـدم،   و خير و خوشي 
اتفاق زنان همراهم به سوي سرزمين خـود   فرداي آن روز به. ن گرفته بوداز مخواب را 
سـوگند بـه   . بر ماده االغ خود سوار شدم و آن كودك را نيز بـا خـود برداشـتم   . برگشتيم

ذاتي كه جان حليمه در دست اوست آن چنان از همسفران خـود جلـو افتـادم كـه زنـان      
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مگر اين همان ماده االغي . ة ما را بكنقدري به پشت سر خود بنگر و مالحظ: گفتند  مي
گفتند وقتي كه آمـديم، سـمهايش خـونين    . نيست كه با آن به سفر آمده بودي؟ گفتم بله

به خدا سوگند پسر بـا بركتـي بـر آن    : نون آن را چه شده است؟ حليمه گفتشده بود اك
شد تا اينكه بـه   وضعيت ما هر روز، بهتر از روز قبل مي: افزايد  حليمه مي. ام سوار نموده

چوپانهاي ما گوسـفندان  . خشكسالي همه آن جا را فرا گرفته بود. سرزمين خود رسيديم
گشتند و گوسفندان مـن بـا    بردند ولي گوسفندان بني سعد شامگاهان گرسنه بر مي را مي

. يديمشـ نو دوشيديم و شـير مـي   آمدند، پس ما شير مي شكم و با پستانهايي پر از شير مي
ا گوسفندان حارث بن عبدالعزي و حليمه شامگاه سير و با پسـتانهايي  چر: فتندگ م ميمرد

گوسـفندان خـود   ! آيند؟ و اي بر شما گردند و گوسفندان شما گرسنه مي پر از شير بر مي
پـس چوپانهايشـان   . برد را به جايي به چرا ببريد كه چوپان آنها، گوسفندان را به چرا مي

گشـتند و   بردند، اما همچنان غروب گرسـنه بـر مـي    را ميهمراه چوپان ما گوسفندانشان 
  .گوسفندان من سير بودند
هـا ماننـد او رشـد     شـد كـه هـيچ يـك از بچـه      كرد و بزرگ مي محمد چنان رشد مي

چـون دو سـال   . هاي ديگر بود رشد او در يك روز به اندازة رشد يك سال بچه. كرد نمي
م و با خودمـان گفتـيم بـه خـدا سـوگند      او تكميل شد، من و پدرش او را به مكه آوردي

به خدا سوگند هرگز كودكي : وقتي نزد مادرش آمديم گفتيم . شويم هرگز از او جدا نمي
را بگذار  وترسيم كه به بيماريهاي مكه مبتال شود، پس ا ايم و ما مي تر از او نيافته با بركت

ن با او سخن گفتيم تـا اينكـه   همچنا. با خود برگردانيم تا اينكه تو از بيماريت بهبود يابي
سه يا چهار ماه گذشته بود كـه روزي بـه اتفـاق    . اجازه داد و ما او را گرفتيم و برگشتيم

دوان دوان آمد و گفت دو مـرد  كرد، ناگهان ديديم برادرش  ها بازي مي برادرش با بزغاله
ا پـاره  ام را گرفتنـد بـه پهلـو خواباندنـد و شـكمش ر      سفيد پوش آمدند و برادر قريشي

وقتـي  . ديديم كه ايستاده و رنگش پريده است. من و پدرش، شتابان بيرون آمديم. كردند
رفتيم و بـه خـود   من و پدرش او را بـه آغـوش گـ   : گويد حليمه مي. را ديد گريه كرد ما

دو مرد آمدند : يت باد چه اتفاقي افتاده است؟ گفتپدر ومادرمان فدا: چسبانديم و گفتيم
و شكم مرا پاره كردند و در آن چيزي گذاشته و سـپس آن را بـه همـان     و مرا خواباندند

سوگند به خدا كه فرزنـدم بـه باليـي گرفتـار     : پدرش گفت. رت كه بود بازگرداندندصو
اش برو و او را به آنان باز گردان قبل از اينكه اتفاقي براي او رخ  نزد خانواده. شده است

 مـادرش . گويد او را گرفته و پيش مـادرش آورديـم   حليمه مي. دهد كه ما از او بيمناكيم
چه چيزي شما را واداشت تا او را قبـل از اينكـه از   : وقتي ما را ديد، تعجب كرد و گفت
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منـد بوديـد؟   شما براي نگاه داشتن او سخت عالقشما بخواهم به من برگردانيد با اينكه 
: آمنـه گفـت  . ده استبه پايان رسياش   گفتيم چيزي نيست مگر اينكه مدت شيرخوارگي
به خـدا  : گفت. تا اينكه او را آگاه كرديم اگر چيزي هست مرا خبر كنيد؟ ما را نگذاشت

آيـا بـه شـما    . فرزندم را جايگاه وااليي است. كند سوگند هرگز خدا با فرزندم چنين نمي
كـردم   كردم مگر احساس مـي  باري را بلند نمي ،خبر بدهم كه وقتي او را در شكم داشتم

ي بر دوشم نيست و وقتي حامله بودم در خواب ديدم كه نوري از من بيرون آمد كه چيز
 ،يا گفت قصرهاي بصري را روشن سـاخت  ،گردنهاي شتران در بصري از آن روشن شد

و همچنين تولد او با تولد ساير كودكان متفاوت بود؛ چراكه او در حالي متولـد شـد كـه    
ل يـ وآن گاه آمنه فرزنـدش را تح . كرد يان نگاه مدو دستش را بر زمين زده بود و به آسم

  1.گرفت و ما رفتيم
  

  هاي اين واقعه درسها و آموخته
آثار اين بركت براي حليمة سـعديه در  : براي حليمه  اكرم با بركت بودن پيامبر –الف 

اين بركت به صورت پر شـدن پسـتانهاي او از شـير و همچنـين     . هر چيز آشكار گرديد
شير حليمـه كـه قـبالً هـيچ شـيري       و همچنين در گوسفندان الغر و بي پستانهاي شترش

نداشتند و نيز در آرام گرفتن كودك حليمه نمايان گرديد كه قبل از آن بر اثر گرية زيـاد،  
  . خواب را از چشمان مادرش گرفته بود

توسط خداوند بود و خانـه حليمـه     اين بركتها نوعي بزرگداشت پيامبر اكرم –ب 
كه افتخار شيردهي او را داشت، به سبب او مورد اكرام قرار گرفت و اين مسـئله  سعديه 

  2.امري غيرمنتظره نيست
حكمت اين بركت اين بود كه تا اهل آن خانه، اين كودك را دوست و گرامي بدارند 

چنانكـه آنهـا محمـد را     ؛و با او مهرباني نمايند و در تربيت و پرورش او كوتاهي نكننـد 
  3.ندان خود، بيشتر دوست داشتندحتي از فرز

خداوند اين كودك يتـيم  : نتخاب نمايد، بهتر و با بركت استچيزي را كه خدا ا –ج 
ميلي تحويل گرفت؛ چون كودك ديگري  را براي حليمه انتخاب كرد و حليمه او را با بي
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و ايـن  هاي اين خير در ابتداي تحويل گرفتن او آشكار شـد   غير از او نيافته بود و نتيجه
درسي است براي هر مسلمان تا قلبش به تقدير و انتخـاب الهـي آرام بگيـرد و مطمـئن     
شود و به آن راضي گردد و بر گذشته و بر آنچه خداونـد مقـدر نكـرده اسـت، پشـيمان      

  .نشود
 شيخ محمد غزالـي : قلهاالمتي جسم و صفاي وجود و هشياري عاثر بيابان در س –د 

يافتن كودكان در بيابان براي اين بود كه در آغوش طبيعـت   پرورش: گويد  رحمه اهللا مي
مند گردند و به تزكيه فطري و رشد اعضاء و احساسات  از محيطي آزاد بهره رشد كنند و

هاي  هاي مسكوني وخانه متأسفانه فرزندان ما در مجتمع. و آزادي افكار و عواطف برسند
بـه روي كسـاني كـه در آن هسـتند      اش اي است كه دروازه به هم چسبيده كه گويا جعبه
كنند و اين آپارتمانها آنها را از لذت تـنفس هـواي عميـق و     بسته شده است، زندگي مي

  .روح بخش محروم كرده است
روان و ناراحتيهاي عصبي كه با تمدن جديد همراه است به خـاطر   يترديد پريشان بي

ي آوردن اهـل مكـه بـه    توجه و رو. دوري از طبيعت و غرق شدن در امور صنعتي است
. كنـيم  بيابان وصحرا تا ميدانهاي وسيع آن جوالنگاه ايام كودكي آنان باشد را تقـدير مـي  

اي كـاش دامـان طبيعـت اولـين مدرسـه      : گوينـد  از مربيان و صاحب نظران مـي بسياري 
و ق هستي سـازگار  اي فكري و قواي ذهني آنان با حقايگرفت تا تواناييه كودكان قرار مي

شد، ولي اين آرزويي است كه محقق شدن آن در عصر حاضـر، مشـكل بـه     مي هماهنگ
  1.رسد نظر مي

ترين مـردم   در باديه بني سعد زبان فصيح عربي را آموخت و از فصيح  پيامبر اكرم
آري : ام، فرمـود   تـر نديـده   از تو فصيح من كسي را: به او گفت  شد و هنگامي كه ابوبكر

  2.ام سعد شير خورده بنيمن قريشي هستم و در قبيلة 
سـعد زنـدگي    هـاي بنـي   حادثة شق صدر كه براي پيامبر در زماني كه در ميـان خيمـه  

كردرخ داد، از مقدمات نبوت و از دالئلي است كه بيانگر انتخاب وي براي مأموريـت   مي
  3.مهمي است
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رخ داده   اكـرم  امام مسلم در صحيح خود، حادثه شق صدر را كه در كودكي پيامبر
جبرئيل نزد پيامبر آمد در حـالي كـه او بـا    «: كند ز انس بن مالك چنين روايت مياست ا
اش را شكافت و قلب او را در  او را گرفت و بر زمين خواباند؛ سينه. كرد ها بازي مي بچه

. آورد و از آن، لخته خون سياه رنگ را بيرون كشيد و گفت اين است بهره شيطان از تـو 
شتي طاليي با آب زمزم شست و سپس آن را سـر هـم كـرد و در    سپس قلب او را در ط

آنان  .محمد كشته شد: دويدند و گفتند) حليمه(وي مادرش ها به س بچه. جايش قرار داد
انـس  . اش پريـده بـود   به سوي محمد شتافتند و او را در حالي يافتنـد كـه رنـگ چهـره    

  1.ديدم گويد من اثر پارگي را در سينة رسول خدا مي مي
اي بـراي نبـوت    مقدمه ،شيطان ةاز بهر  ي نيست كه پاك كردن قلب پيامبر اكرمشك

 اكـرم  و نوعي آمادگي براي مصونيت ازشر پرستش غيـر اهللا بـود، پـس در دل پيـامبر    
اش بيانگر اين مطلب  كودكي ثچنانكه حواد ؛گرفت چيزي جز توحيد خالص جاي نمي

پرسـتي رواج داشـت،    و با اينكـه بـت  آن حضرت هيچ گاه مرتكب گناهي نشد . باشد مي
  2.ولي اصالً براي غير اهللا سجده نكرد

حكمت اين كار، آشـكار  : ندك ن ميادكتر بوطي حكمت ماجراي شق صدر را چنين بي
كردن امر پيامبر و ايجاد زمينه از كودكي با وسايل مادي براي عصمت و وحي بوده است 

بنابراين، مـاجراي  . و رسالت او را تصديق كنند تا اين گونه مردم بهتر به او ايمان بياورند
اما اين شكل مادي محسوس را به خـود   ،شق صدر در واقع عملي جراحي و معنوي بود

بيرون آوردن لخته خون بـراي ايـن بـود    . 3الهي را بهتر درك نمايند گرفت تا مردم اعالن
ه ويژگيهـاي جـديت   كه رسول اهللا از حاالت و بازيهاي بيهوده كودكي اجتناب بورزد و ب

همـان طـور كـه ايـن مـاجرا      . و قاطعيت وتوازن و ديگر صفتهاي مردانگي متصف شود
  4.باشد بيانگر عنايت و توجه خدا در امر حفاظت رسول اهللا مي

  

                                                           
 .259، شماره 45، ص 1، كتاب االيمان، ج مسلم -1
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بعد از وفات مادرش، تحت كفالت جد وعموي بزرگوارش   پيامبر اكرم
  گيرد قرار مي

واقـع بـين مكـه و مدينـه     » ابـوا « محمد، شش سال سن داشـت كـه مـادرش در منطقـه    
هايش، بني عدي ابن نجار، رفته بود و هنگام بازگشت بـه   او براي ديدار دايي. درگذشت

بعد از مـرگ مـادر،   . و در همانجا به خاك سپرده شد 1سوي مكه زندگي را بدرود گفت
تحـت    پيـامبر اكـرم  . پدر بزرگش يعني عبدالمطلب سرپرستي او را به عهـده گرفـت  

عبدالمطلب او را بر فرزندان خود يعني عموهاي . نمود ت و سرپرستي او زندگي ميكفال
اومرد با هيبتي بـود كـه هـيچ كـدام از فرزنـدانش بـر زيرانـداز او        . داد پيامبر ترجيح مي

كردند تـا   عموهايش تالش مي. نشست ولي محمد روي زيرانداز جدش مي. نشستند نمي
بـا او كـاري   : گفـت  منع بكنند، اما پدر بزرگ مـي  اناو را از نشستن روي زيرانداز پدرش

كـرد و   هـاي خيـر را در سـيماي محمـد مشـاهده مـي       عبـدالمطلب نشـانه  . نداشته باشيد
پدر بـزرگ، او را خيلـي دوسـت    . 2دانست كه به زودي جايگاه بزرگي خواهد داشت مي
روزي . نمـود  نمود، آثار خير و بركت را مشاهده مي داشت و هر كاري به او محول مي مي

دنبال شتري فرستاد مدتي گذشت و از محمد خبري نشـد، آن گـاه عبـدالمطلب    او را به 
  3: گفت نمود چنين مي عبه را طواف ميدر حالي كه ك

 رب رد راكبـــــي محمـــــدا
  

 رده لي و اصنع عندي يـدا  
  

  ».سوارم، محمد، را به من برگردان و در حق من لطف كن! پروردگارا«
من همانند ! فرزندم: شت و شتر را آورد، عبدالمطلب گفتبرگ  اكرمهنگامي كه پيامبر 
  4.زنان برايت نگران شدم

عبدالمطلب درگذشت و فرزندش، ابوطالـب، را    در سن هشت سالگي پيامبر اكرم
از آن پس ابوطالب سرپرستي او را بـه عهـده گرفـت و بـا او     . در مورد او سفارش نمود

  5.نمود مهرباني مي
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ت الهي چنين بود كه پيامبر يتـيم باشـد و تنهـا مـورد عنايـت و توجـه       اقتضاي حكم
كـه بـه    يخداوند، قرار بگيرد، به دور از دستاني كه براي راهنمايي او تالش نمايند و مال

او كمك كند، رشد نمايد و شيفتة مال و مقام نگـردد و از رياسـت و رهبـري متـأثر     رفاه 
اي دنيوي مشـتبه نگـردد و اينكـه مـردم چنـين      نشود تا تقدس نبوت براي مردم با مقامه

مصـيبتهايي كـه   . 12نپندارند كه هدف وي از ادعاي نبوت، رسيدن به مـال و مقـام اسـت   
از دوران كودكي با آن مواجه گرديد مانند وفات پـدر و محـروم شـدن از      اكرم پيامبر

صـيبتها او  مهر مادري و وفات پدر بزرگش باعث شد كه بارها طعم غم را بچشد و اين م
را مهربان و داراي دركي عظيم نموده بود؛ زيرا غم و اندوه، آاليشها و چركهاي سنگدلي 

  .نمايد تر مي زدايد و او را مهربان و تكبر و غرور را از قلب و وجود انسان مي
در گذشت پدر ومادرش در دهه بيست بهار زندگي آنان، بـر اثـر الغـري و نـاتواني     

اري خاصي نبود؛ بلكه خداوند آنها را پس از اينكه وظيفه خـود  جسمي و يا ناشي از بيم
دسـت  را انجام دادند از جهان برد تا هر كسي كه پدر و مـادرش يـا يكـي از آنهـا را از     

شود، محمد را الگوي خود قرار بدهـد و بـراي اينكـه ادب و اخـالق      دهد و يتيم مي مي
كه خداوند تربيـت و پـرورش او را بـه     پيامبر با وجود اينكه يتيم بود دليلي بر اين باشد

اي قوي و مصمم و بدون اينكه در  خداوند او را يتيم گرداند تا با اراده .عهده گرفته است
كارهايش به كسي تكيه نمايد، رشد كند و نيز تا پدر و مادرش هيچ اثـري در دعـوت او   

باشـد و تنهـا    و تا دست انساني در تربيـت و توجيـه او دخـالتي نداشـته     3نداشته باشند
خداوند مربي او باشد و تا اينكه از مفاهيم و سـنتهاي جاهليـت چيـزي را فـرا نگيـرد و      
چيزي به او تلقين نشود؛ بلكه تنها از خداوند فرزانه و آگاه آموزش ببيند و خداوند پـدر  

اش برگماشـت در حـالي كـه     بزرگ و عمويش را براي تهيه و تدارك امور مادي زندگي
  4.گرفت ر اثر عنايت الهي انجام ميبو اخالقي و فكري او تربيت رواني 
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   چوپاني پيامبر اكرم
براي اينكه كمكي به عمويش كـرده    پيامبر اكرم. ابوطالب، فردي تنگدست و فقير بود

او در مورد خود وديگر پيامبران فرمـوده اسـت   . باشد، به چرانيدن گوسفندانش پرداخت
در سـنين نوجـواني بـراي مـردم مكـه گوسـفند         ر اكـرم پيامب. اند كه گوسفند چرانيده

 اكـرم در حديث صحيح آمده اسـت كـه پيـامبر    . كرد چراند و مزدش را دريافت مي مي
اصحاب . سفند چرانيده استمبعوث نكرد مگر اينكه گورا خداوند هيچ پيامبري «: فرمود

قبـال چنـد قيـراط،     من براي اهل مكه در: ايد؟ فرمود ما هم گوسفند چرانيدهش: پرسيدند
چرانيدن گوسفند آرامشي را كه وجـود بزرگـوار او نيـاز داشـت،     » .1چرانيدم گوسفند مي
داد و  منـدي از زيبـايي صـحرا را در اختيـار او قـرار مـي       نمود و فرصت بهـره  فراهم مي

توانست به مظاهر شكوه خداوندي در پهناي جهان آفـرينش چشـم بـدوزد و نيـز در      مي
رتو ماه و در ميان نسيم درختان فرصت مناجـات را بـراي او فـراهم    آرامش شب و در پ

شباني براي آن حضرت نوعي تربيت رواني بـود؛ زيـرا بردبـاري و شـكيبايي و     . نمود مي
به ناتوان و كاوش براي يافتن جاهاي سرسبز و دوري از مواقع نـابودي  مهرباني و توجه 

  2.آيند دست نميه ان بباو ترس، چيزهايي هستند كه در زندگي دور از بي
موجب گرديد تا احاديثي را بيان دارنـد مبنـي بـر اينكـه       گوسفند چرانيدن رسول اهللا

پـس گوسـفند چرانيـدن ايشـان     . 3بايست با حيوانات به نيكي رفتار نماينـد  مسلمانان مي
  : هاي زيرفرصتي بود براي فراگيري خصلت و تمريني بود براي پرداختن به امور ملتها

نمايد؛ زيرا  چراند از طلوع خورشيد تا غروب صبر مي فردي كه گوسفند مي :رصب -1
خورد بنابراين، چوپان بـه صـبر و تحمـل نيـاز دارد و تربيـت       گوسفند آهسته آهسته مي

  4.انسان نيز چنين است
كنـد؛ بلكـه در فضـايي بـه      ناز و نعمت زندگي نمـي  در چوپان، در قصري باشكوه و
زيره عربستان كه خيلي گرم است زندگي خود را سـپري  شدت گرم به خصوص شبه ج

اش را رفع نمايد و او جـز سـختي    نمايد، لذا چوپان به آب فراوان نياز دارد تا تشنگي مي
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يابد بنابراين، طبعاً خود را به تحمـل ايـن شـرايط     در زندگي و غذاي خشك چيزي نمي
  1.سازد ميگيرد و صبر را پيشه  نمايد و به آن انس مي سخت وادار مي

گيرد، تواضع و فروتني است؛  يكي از خصلتهاي تربيتي كه چوپان فرا مي :فروتني -2
زيرا وظيفة چوپان عبارت است از خدمت رساني به گوسفندان و نظارت و مواظبت آنان 
به هنگام زاييدن و پاسداري از آنان و خوابيدن در كنار گوسفندان و چه بسـا بـا ادرار و   

آلوده شدن كه به تدريج تكبر و خود بـزرگ بينـي از وجـود چوپـان     سرگين گوسفندان 
آمده  صحيح مسلمدر . 2گردد بندد و خصلت فروتني و تواضع جايگزين آن مي رخت مي

هر كس به اندازه دانه خردلي تكبر در دل داشـته باشـد،   «: فرمود  اكرم است كه پيامبر
لباس خـوب  ي دوست دارد كه اي پيامبر خدا كس: مردي گفت. وارد بهشت نخواهد شد

تكبـر يعنـي نپـذيرفتن حـق و     . خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد: بپوشد؟ فرمود
  3».تحقير مردم

نمايـد بنـابراين،    معموالً چوپان با حيوانات وحشي و درنده برخورد مي :شجاعت -3
  4.ز داردبايد در حد زيادي شجاع باشد تا بتواند درندگان را از دريدن گوسفندانش با

گوسفندان اگر بيمار شوند يا دست و پاي گوسفندي بشكند : مهرباني و عطوفت -4
پـردازد و نسـبت بـه     يا مشكلي براي آنها پيش بيايد ناگزير چوپان به پرستاري آنهـا مـي  

تـر   شود و هر كس كه با حيوانات مهربان باشد بـا انسـانها مهربـان    گوسفندان مهربان مي
ر آن فرد از جانب خداوند بـراي راهنمـايي انسـانها ونجاتشـان از     خواهد بود به ويژه اگ

  5.آتش جهنم و سعادت آنان، به پيامبري مبعوث شود
توانسـت، محمـد را از    يقيناً خداوند مي :از طريق تالش و كوششكسب درآمد  -5

لذت اسـتفاده نمـودن از   خواست به او و امتش  نياز سازد، ولي مي چرانيدن گوسفندان بي
به ويژه كسي كه صاحب دعوت است بايد از آنچـه  . ه تالش و زحمتشان را بچشاندنتيج

نيـاز   نياز باشد و با دعوتش بر آنان متكي نباشد؛ زيرا هر گـاه از مـردم بـي    مردم دارند بي
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ماند و جايگاه بلندي خواهند داشـت و كـارش خالصـانه     باشد ارزش اوهمچنان باقي مي
كننـد كـه    كافران ستمگر كه براي مردم چنين وانمود مي گيرد و شبهة براي خدا انجام مي

  1.گردد هدف پيامبران از دعوتشان رسيدن به اهداف دنيوي بوده است، مردود مي
 (# þθä9$s% $uΖoK ÷∞Å_r& $oΨ tGÏ ù=tGÏ9 $¬Ηxå $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïμø‹n=tã $tΡ u™ !$t/#u™ tβθä3s? uρ $yϑä3s9 

â™!$tƒÎ ö9 Å3ø9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ ß⎯ øtwΥ $yϑä3s9 t⎦⎫ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/    )78، يونس(  
ي منصرف گردانـي  ياي تا ما را از چيزها آيا به پيش ما آمده!) اي موسي: (گفتند«

خواهيـد بزرگـي در زمـين     ايم و مي كه پدران و نياكان خود را بر آن ديده و يافته
  .»آوريم هيچ وجه به شما ايمان نميبراي شما دو نفر باشد؟ ما به 

موسي و از آن جا كه صحبت دنيا و اموال آن بر عقلهايشـان   خن فرعون بهاين بود س
و چـون  . باشـد  و هر حركت به خاطر دنيا مي پنداشتند كه هر انديشه چيره بود چنين مي

  :گفتند ي نداشتند، به اقوامشان مينياز امورپيامبران به اين 
 ÏΘöθs)≈tƒuρ Iω öΝà6è=t↔ó™r& Ïμø‹n=tã »ω$tΒ ( ÷βÎ) y“Ìô_r& ωÎ) ’n?tã «!$# 4 !$tΒuρ O$tΡr& 

ÏŠÍ‘$sÜÎ/ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ 4 Νßγ̄ΡÎ) (#θà)≈n=•Β öΝÍκÍh5u‘ û©Ío_Å3≈s9uρ ö/ä31u‘r& $YΒöθs% šχθè=yγøgrB  
  )29هود، (  

خواهم؛ چرا كه مزد مـن جـز بـر     من در برابر آن، از شما مالي نمي! اي قوم من«
آنـان  . رانـم  انـد، از خـود نمـي    ه ايمـان آورده عهدة خدا نيست و من كساني را ك

  ».دانم كنند و اما من شما را گروه ناداني مي خداي خود را مالقات مي
هيچ كس غذايي : كند كه فرمود  روايت مي  اكرم از پيامبر و او  بخاري از مقدام

  2.خورد بهتر از دسترنج خود نخورده است و پيامبر خدا، داوود از دسترنج خود مي
زادي كامل و قدرت سـخن گفـتن و   آشكي نيست كه تكيه بر درآمد حالل، به انسان 

و چه بسامرداني كه سرهايشان را در برابر طاغوتيـان پـايين    3بخشد آشكار كردن حق مي
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كننـد   كنند و با هواخواهي آنان همراهي مي اندازند و در برابر باطل سكوت اختيار مي مي
  1.طع بشوداز ترس اينكه مبادا حقوقشان ق

همانا صاحب هر دعوتي، اگر مخـارج زنـدگي او پـس از دعـوتش تـأمين شـود يـا        
براساس بخشش و صدقات مردم، تأمين گردد، از اهميت دعوت او در ميان مردم كاسـته  

بنابراين، داعيان دعوت اسـالمي بـيش از ديگـران نيازمنـد تـأمين مايحتـاج       . خواهد شد
بـر او منـت و فضـلي نداشـته باشـد تـا او را از        باشند؛ چراكه هيچ كس زندگي خود مي

دانست كه به زودي دعوت و رسالت الهي  اگرچه محمد نمي. باز بداردآشكار كردن حق 
شود، اما روشي كه خداوند براي زندگي او تدارك ديده بود، اين حكمت  به او سپرده مي

قبـل از بعثـت    شود كه خداوند چنين خواسته بود كـه زنـدگي   را در بردارد و روشن مي
چندان تفاوتي نداشته باشد تا مـانعي    با زندگي بعد از بعثت پيامبر اكرم  پيامبر اكرم

  2.بر سر راه دعوت او باشد يا تأثير منفي بر آن بگذارد
روي آوردن پيامبر به گوسفند چراني، جهت كسب روزي و تأمين زندگي بـه دالئـل   

توان به امور ذيـل اشـاره    مي كه از آن جملهنمايد  مهمي در شخصيت مبارك او اشاره مي
  : نمود

با آنكه  ،احساس دقيق و سليقه خوشي كه خداوند، پيامبرش را به آن آراسته بود: اوالً
داد و در مهربـاني و شـفقت بـا پيـامبر      عمويش او را كامال مورد عنايت و توجه قرار مي

توانـد بـه    احساس كرد كه مـي به محض اينكه   چون پدري مهربان بود، اما پيامبر اكرم
كسب و كار بپردازد، شروع به كار كـرد و حتـي خـود را بـراي كمـك بـه عمـويش در        

  3.باشد مخارج زندگي آماده نمود و اين بيانگر شهامت طبع و نيكوكاري و تالش وي مي
. پسـندد  بيانگر نوع زندگيي است كه خداوند براي بندگانش در سـراي دنيـا مـي   : ثانياً
ي خداوند آسان بود كه در ابتدا براي پيامبرش اسباب رفاه و آسـايش و وسـائل   طبعاً برا

اي فراهم نمايد تا او را از زحمـت و كـار و چرانيـدن گوسـفندان بـه       زندگي را به اندازه
آموزد كه بدانيم بهترين مـال آن   نياز كند، اما حكمت الهي به ما مي خاطرتأمين زندگي بي

نمايد و صرف خدمت به جامعه و همنوعانش باشـد و   است كه از دسترنج خود حاصل
بدون اينكه در راه بدسـت   نمايد كسببدترين مال آن است كه انسان بدون تالش آن را 
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اي از مالش به جامعـه   ترين فايده آوردن آن خستگي و رنجي ببيند و بدون اينكه كوچك
  1.برساند
  

   محافظت خداوند از پيامبر در دوران قبل از بعثت -7
امام احمد در مسـند از  . خداوند متعال، پيامبرش را از شرك و عبادت بتها حفاظت نمود

اي از همسـايگان   همسـايه : نمايـد كـه گفـت     هشام بن عروه و او از پدرش روايت مـي 
! اي خديجـه «: نيده كه به خديجـه گفتـه اسـت   ش  اكرم از پيامبر: خديجه به من گفت

الت و عزي نام دو بت مورد پرستش آنها » .پرستم سوگند به خدا كه الت و عزي را نمي
خورد و  شد، نمي ، گوشت حيواناتي را كه به نام بتها ذبح مي همچنين پيامبر اكرم. 2بود

  3.زيد بن عمرو بن نفيل در اين كار با او موافق بود
خداوند، پيامبرش را در جواني از كشـمكش و گرايشـهاي نادرسـتي كـه معمـوالً در      

آورد و شايسته انسان با وقار و رهبران آينده نيست،   ي، انسان به آنها روي ميدوران جوان
  4.محافظت نمود

: گفـت  از پيامبر خدا شنيدم كـه مـي  : روايت است كه فرمود  از علي بن ابي طالب
دادند، نكردم مگر دوبار چنين تصـميمي   قصد هيچ كار زشتي كه اهل جاهليت انجام مي«

شبي به جواني از قـريش كـه بـا هـم     . خداوند مرا محافظت نمود گرفتم و در هر دو بار
مواظب گوسـفندانم بـاش تـا امشـب در مكـه       :گوسفندانمان را به چرا برده بوديم، گفتم

بعد از موافقت او به سمت مكـه  . مانند نشيني كنم آن گونه كه جوانان شبها بيدار مي شب
صـداي موسـيقي و ترانـه و    . ي مكه رسيدمها ترين خانه از خانه به راه افتادم تا به نزديك

گفتم چه خبر است؟ گفتند فالنـي بـا فـالن زن عروسـي كـرده اسـت،       . طبلها را شنيدم
داي موسـيقي و ترانـه   صـ به ) مردي از قريش بود كه با زني از قريش ازدواج كرده بود(

بيـدار  وز بعد مرا عالقمند شدم، فوراً خوابي بر من مسلط شد تا اينكه گرماي خورشيد ر
باز شبي ديگر به او همـان  . چه كار كردي؟ او را از ماجرا آگاه ساختم: دوستم گفت. كرد

شـنيدم،  ... به سمت مكه به راه افتادم و باز موسـيقي و  . قبول كرد. سخن گذشته را گفتم
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بـه آنچـه شـنيدم سـرگرم     . پرسيدم ماجرا چيست؟ آنچه قبالً به من گفته شده بود گفتند
ه خواب رفتم و دوباره گرماي خورشيد مرا بيدار كرد؛ سپس نـزد دوسـتم   شدم تا اينكه ب

  .گفت چه كار كردي؟ گفتم كاري انجام ندادم او. برگشتم
سوگند به خدا كه بعد از آن قصد انجام هيچ كار بدي كه اهـل  : فرمود  پيامبر اكرم

  1.ام نموددادند ننمودم تا اينكه خداوند مرا با رسالت خويش اكر جاهليت انجام مي
  : گردد ث فوق مطالب زير استنباط مياز حدي

داراي تمام ويژگيهاي انساني بود و گرايشهاي گوناگون فطري كـه    پيامبر اكرم -1
در سرشت انسـان قـرار دارد و هـر جـواني آن را احسـاس       خداوندبه اقتضاي حكمت 

ي و لـذت آن را  نشـيني و سـرگرم   بنـابراين، شـب  . نمايد، در وجود او نيز قرار داشت مي
  .مند شود كرد و دوست داشت تا مانند ديگران از اين سرگرميها بهره اس ميساح

با وجود اين، خداوند او را از تمام مظاهر انحـراف و از هـر آنچـه بـا مقتضـيات       -2
  2.دعوتي كه خداوند او را براي آن آماده كرده بود، مطابقت نداشت، محافظت نمود

  
   با پيامبر اكرم نياهب نصرامالقات بحيرا ر

ابوطالـب نيـز چـون تصـميم     . رفتنـد  بازرگانان قريش هر سال، يك بار به سوي شام مـي 
اي از بزرگان  و عده  لذا همراه پيامبر اكرم ،گرفته بود در سفر ساالنة آنان شركت نمايد

مسيحي بـه نـام بحيـرا در     يسرزمين بصري راهب در .قريش به سمت شام حركت كردند
صوص خود مشغول عبادت و احترام مسيحيان بود و كاروانهـاي تجـاري در   صومعة مخ

چـون بـه راهـب     رسـيدند؛  نمودند و براي تبـرك بـه حضـور او مـي     آن نقطه توقف مي
رسيدند، بار انداختند و راهب به سوي آنان بيرون آمد و پيش از اين هيچ گاه راهـب بـه   

آوردنـد و بـاز    ايشـان را پـايين مـي   در هنگـامي كـه آنهـا باره   . آمد سوي آنها بيرون نمي
ديد و دسـت پيـامبر    را  رفت تا اينكه، پيامبر اكرم كردند، راهب در ميان آنها راه مي مي

خداوند او را به مثابة رحمتي . سرور جهانيان، فرستاده خدا، است ناي: را گرفت و گفت
! داني؟ و از كجا ميت: دبزرگاني از قريش به او گفتن. براي همه جهانيان برخواهد انگيخت

گفت وقتي شما بر تپة ورودي شهر قرار گرفتيد، هيچ سنگ و هيچ درختـي نمانـد مگـر    
آنكه به سجده افتادند و سـنگها و درختـان در پيشـگاه پيـامبران خـدا سـجده بـه جـاي         
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و من از روي مهر نبوت كه به اندازه يك دانه سـيب در قسـمت پـايين شـانه     ! آورند مي
سپس برگشت و براي آنان غذايي تهيه كرد و چون . شناسم د، او را ميراست او قرار دار

. كـه مواظـب شـتران بـود فرسـتاد       غذا را بر ايشان آورد، كسي را به دنبال پيامبر اكرم
چون به قوم نزديك . در حالي كه ابري باالي سرش سايه انداخته بود، آمد  پيامبر اكرم

وقتي نشست، . اند و جايي براي او نمانده است شد، ديد كه آنها زير سايه درخت نشسته
به سايه درخت نگاه كنيد كه بر او مايـل  : راهب گفت. رخت به طرف او مايل شددساية 
سپس آنها را سوگند داد تا اين جوان را با خود به روم نبرند؛ زيرا معتقـد بـود اگـر    . شد

. ناحية روم نزد راهب آمدندز در آن اثنا هفت نفر ا. روميها او را بشناسند، خواهند كشت
به ما خبر رسيده است كه پيامبر آخرالزمان در اين ماه از : ايد؟ گفتند براي چه آمده: گفت

اگر : گفت. تر وجود دارد؟ گفتند خير اهپرسيد كسي از شما آگ. شهرش بيرون شده است
پس : گفت. رخي: تندتوانيد جلوي آن را بگيريد؟ گف خدا چيزي را اراده بكند، آيا شما مي

كدام يك از شـما از نظـر   : سپس به وفد قريش گفت. قامت ورزيدبا او بيعت كنيد و است
او : به ابوطالب سوگند داد و گفـت . البابوط: تر هستيد؟ گفتند ندي به او نزديكخويشاو

  1.را به مكه بازگردان و ابوطالب پيامبر را به مكه برگرداند
  
  هاي آموزندة داستان بحيرا نكته

راستگويان از راهبان اهل كتاب دانستند كه محمد پيامبر عالميـان اسـت و ايـن را از     -1
  .دانستند ها و صفتهاي بيان شده در كتابهايشان مي نشانه
اثبات سجده درخت و سنگ براي پيامبر و سايه انداختن ابر و متمايل شدن ساية  -2

  .درخت بر ايشان
عمـويش و بـه خصـوص از همراهـي بـا       از گشت و گذار خود با  پيامبر اكرم -3

هاي ديگران و دانش آنان اطالع يافـت و از آراي   بزرگان قريش استفاده نمود و از تجربه
اي بود كه پيـامبر   آنان استفاده كرد؛ زيرا آنها اهل آگاهي و دانش بودند و اين سفر تجربه

  .تا آن زمان بدان دست نيافته بود در سن خود
مسيحيان بر حذر داشت وبيان كرد كه مسيحيان اگر بدانند كـه او  بحيرا آنان را از  -4

پيامبر آخر زمان است او را خواهند كشت و عموي پيامبر و بزرگان مكـه را سـوگند داد   
تا او را با خود نبرند؛ زيرا روميهـا وقتـي نشـانه و صـفات اورا بشناسـند، او را خواهنـد       
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ي آنهـا در منطقـه   ربـه نفـوذ اسـتعما     رمدانستند كه رسالت پيامبر اك روميها مي. كشت
نمايـد و ايـن منـافع را بـه      دهد و به زودي منافع دولتمـردان روم را نـابود مـي    پايان مي

  .گرداند و عامل اصلي دلهره و هراس روميها اين موضوع بود صاحبان آن برمي
  

  جنگ فجار
. في ديگر درگرفته هوازن از طراين جنگ، ميان قريش و قبيله كنانه از يك طرف و قبيل

اصلي درگيري اين بود كه عروه الرحال بن عتبـه بـن هـوازن، يكـي از كاروانهـاي       علت
تجاري نعمان بن منذر را كه حامل كاالهاي تجاري، عطر و پارچه بود در بازار عكاظ به 

آيا در مقابل كنانـه هـم   : راض بن قيس بن كنانه به عروه گفتب. مسئوليت خود جاي داد
عروه به همراه كاروان بـه راه  . آري و در مقابل همگان: كني؟ عروه گفت اع ميز آنان دفا

قبيلـه كنانـه   . افتاد و از طرفي براض هم به راه افتاد تا او را غافلگير كرد و به قتل رساند
قبيلة هوازن وقتي از اين موضوع اطالع يافتنـد،  . آهسته حركت كردند تا از مكه بگريزند

تند و قبل از ورود به حرم به آنهـا رسـيدند و جنـگ ميـان آنهـا در      به تعقيب آنان پرداخ
گرفت و با يكديگر جنگيدند تا اينكه شب شد و داخل حـرم رفتنـد و از جنـگ دسـت     
كشيدند، سپس بعد از آن، چندين روز ديگـر بـا يكـديگر جنگيدنـد و قـريش، كنانـه را       

ايـن روز بـه خـاطر     و. كرد و محمد نيز در كنار عموهايش در جنگ شركت نمودكمك 
  1.نامگذاري شد) فسق و فجور(اينكه حرمت مكه در آن شكسته شد، روز فجار 

كـردم و بـه    موهايم تير آماده مـي من براي ع«: اين جنگ فرموده است پيامبر در مورد
  2».دادم آنها مي

اند او بيسـت   البته بعضي گفته. سن پيامبر در آن زمان چهارده يا پانزده سال بيش نبود
نمود و به  اما قول اول بر قول دوم ترجيح دارد؛ زيرا اوتيرها را جمع مي. اله بوده استس

ايشان بـا ايـن كـار،    . باشد دادكه اين كار بيانگر سن وسال كم او مي دست عموهايش مي
ا بعـد از        جرأت و شهامت را فرا گرفت و از سنين نوجـواني، جنـگ راتمـرين كـرد، امـ

ي دشمنيها و جنگهاي خونين اعراب، جاي خود را به الفت و تمام  رسالت پيامبر اكرم
  3.مهرباني دادند و پايان پذيرفتند

                                                           
 .53، ص النبويه ةمع السير ةوقفات تربوي -1
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  حلف الفضول
. منعقد گرديد» الفضولحلف «بعد از بازگشت قريش از جنگ فجار پيماني تحت عنوان 

عاص بن وائـل  . كاالئي را به مكه آورد 1اين بود كه مردي از زبيد سبب انعقاد اين پيمان
زبيدي از اشراف قريش كمك خواست امـا  . را از او خريد، اما بهاي آن را نپرداخت آنها

كعبـه   راو در كنـا . آنها به خاطر منزلت و جايگاه عاص، از كمك به او خودداري نمودند
  : كمك خواست و با صداي بلند صدا زدايستاد و از آل فهر و جوانمردان 

 يـــا آل فهـــر لمظلـــوم بضـــاعته
  

 الــدار و النفــربــبطن مكــه نــائي 
 

به ياري مظلومي بشتابيد كه در مركز مكـه، كاالهـايش را از او گرفتنـد و او از    ! اي آل فهر«
  ».خانه و كسان خود دور است
 عمرتـهو محرم اشعث لـم يقـض

  

ــجــر و الحبــين الحيــا للرجــال و  رج 
  

ه و ميـان حجـر   اش را بـه پايـان نبـرد    برد و هنوز عمره به داد كسي كه در احرام به سر مي«
  ».برسيد ،ر االسود قرار داردجاسماعيل و ح

 ان الحـــرام لـــم تمـــت كرامتـــه
  

ــر  ــد و الح ــاجر الغ ــوب الف  2رم لث
  

  ».باز و تبهكار حرمتي ندارد حرمت اين مكان از بين نرفته است، البته نيرنگ«
ار مانـده  كيـار و مـدد   چرا اين مرد تنهـا و بـي  : زبير بن عبدالمطلب برخاست و گفت

؟ بني هاشم، زهره و بنوتيم بن مره در خانه عبداهللا بـن جـدعان جمـع شـدند و او     است
برايشان غذايي درست كرد و در ماه حرام ذي القعده با يكديگر هم سوگند و هم پيمـان  
شدند و به خدا سوگند خوردند تا زماني كه قطره آبي در درياها باقي است و تـا زمـاني   

قابـل هـر سـتمگري بايسـتند تـا آن هنگـام كـه حـق         كه زمين و آسمان برجا است در م
سپس پيش عاص بن وائل رفتند وكاالي زبيـدي را از او  . 3ستمديده را به وي بازگردانند
  .پس گرفتند و به زبيدي دادند

  .ناميدند و عمل بانيان اين پيمان را ستودند» حلف الفضول«قريش اين پيمان را 
  : ن چنين سرودمطلب در مورد اين پيماو زبير بن عبدال

 ان الفضــول تعاقــدوا و تحــالفوا
  

 اال يقــيم بــبطن مكــه ظــالم    
  

                                                           
 .شهري در يمن است -1
 .156 – 155، ص 1، سهيلي، ج الروض االنف -2
 .213، ص 1، ابي شهبه، ج السيره النبويه -3
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پيمـان شـدند كـه در مكـه هـيچ       افرادي كه در حلف الفضول شركت داشتند، بر ايـن هـم  «
  ».ستمگري، ستم نكند

 امــر عليـــه تعاقــدوا و تواثقـــوا
  

ــالم   ــيهم س ــر ف  فالجــار و المعت
  

با يكديگر عهد بستند و از اين پس همسـايگان و   پيمان شدند و اين امري بود كه بر آن هم«
  ».زائران اين شهر از هر گزندي ايمن خواهد بود

در اين پيمان كه به وسيلة آن دژ ستم را نابود كردنـد و پـرچم حـق را      پيامبر اكرم
و پيـامبر   1شـود  برافراشتند، حضور داشت و اين پيمان از افتخـارات عربهـا شـمرده مـي    

پيمان پاكان همراه با عموهايم در حـالي كـه نوجـوان بـودم حضـور       در«: فرمود اكرم
  2».داشتم و حتي دوست ندارم كه در مقابل شتران سرخ مو آن را بشكنم

در خانه عبداهللا بن جدعان شاهد پيماني بودم كه دوست ندارم ايـن  «: همچنين فرمود
بـه آن فـرا خوانـده    پيمان را با شتران سرخ موي فراوان عوض كنم و اگر در اسالم نيـز  

  3».اجابت خواهم كرد ،شوم
  

  درسها، فوائد و عبرتهاي آموزندة حلف الفضول
بـه مشـاركت     عدالت، ارزشي است كه سرچشمة آن نسب نيست و پيـامبر اكـرم   -1

نمايد، پس ارزشهاي مثبت اگرچـه   خود در تحكيم اصل عدالت قبل از بعثت، افتخار مي
  4.شايستة تقديراند ،باشند از سوي اهل جاهليت انجام گرفته

حلف الفضول عالوه بر اينكه درخشي در تاريكي دوران جاهليت بود، اين نكته  - 2
اي به معني خالي بودن آن از ساير  را نيز به اثبات رساند كه شيوع فساد در نظام و جامعه

پرستي و ستم و اخالق زشت  اي جاهلي بود كه بت مكه جامعه. ارزشها وخوبيها نيست
در مكه جوانمردان و ظلم و زنا و رباخواري آن را فرا گرفته بود، اما با وجود اين و

دادند و اين  پسنديدند و اجازه ظلم را نيز به كسي نمي غيرتمنداني بودند كه ظلم را نمي

                                                           
 .214، ص 1همان، ج  -1
 .و صحح اآللباني رحمه اهللا 59، ابراهيم العلي، ص النبويه ةصحيح السير -2
 .102، غضبان، ص فقه السيره -  134، ص 1، ابن هشام، ج النبويه ةالسير -3
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درس بزرگي است براي دعوتگراني كه در جامعة آنها بر حسب دستورات اسالم حكم 
  1.كنند اسالم مبارزه ميشود يا اينكه برخي با  نمي
براي قيام عليه ستمگران فقط اين شرط . ظلم به هر نحو و شكلي پذيرفتني نيست - 3

نيست كه به دعوتگران راه خدا ستم روا دارند؛ بلكه بايد با ستمگران حتي اگر بر 
 نمايد و از مظلوم اسالم با ظلم مبارزه مي. 2ترين طبقة مردم ستم كنند، مبارزه گردد پايين

  3.نمايد بدون اينكه به رنگ و دين و وطن و مليت وي توجه داشته باشد، حمايت مي
يم نيز به آن فرمان داده چنانكه در قرآن كر: جواز بستن پيمان و تعهد همكاري - 4

  :شده است
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ=ÏtéB u È∝̄≈ yèx© «!$# Ÿωuρ töκ¤¶9$# tΠ# tptø: $# Ÿωuρ y“ô‰oλù;$# 

Ÿωuρ y‰ Í×̄≈ n=s) ø9$# Iωuρ t⎦⎫ÏiΒ !# u™ |M øŠt7ø9 $# tΠ# tptø: $# tβθäótGö6tƒ WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ ÍκÍh5§‘ $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ 4 

# sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ù=n=ym (#ρßŠ$sÜô¹$$sù 4 Ÿωuρ öΝ ä3̈ΖtΒÌøg s† ãβ$t↔oΨ x© BΘöθs% βr& öΝ à2ρ‘‰|¹ Ç⎯ tã 

Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ#tptø: $# βr& (#ρß‰tG÷ès? ¢ (#θçΡ uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9$# 3“uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ 

(#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $#uρ 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9$#    
  )2مائده، (  

شعائر خدا را براي خود حالل ندانيد و نه ماه حرام را و نه ! اي مؤمنان«
نشان و نه قربانيهاي نشانداري را و نه كساني را كه آهنگ آمدن به  قربانيهاي بي

هر وقت كه از احرام . خانة خدا را دارند و به دنبال لطف و خشنودي خدايند
) مواظب باشيد كه(و . يد، شكار كنيدبدر آمديد و از سرزمين حرم خارج شد

اند، وادار نكند به  شما را دشمني با قومي كه مانع آمدن شما به مسجدالحرام شده
اينكه از حد تجاوز بكنيد و با يكديگر بر نيكوكاري و تقوا همكاري داشته باشيد 
و بر گناه و تجاوز همديگر همكاري نكنيد و از خدا بترسيد، همانا خداوند 

  ».مجازات شديدي است داراي
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پس براي مسلمانان جايز است كه در چنين حالتي با يكديگر پيمان ببندند؛ چون اين 
تأكيد به امري است كه از نظر شرعي مطلوب است به شرط اينكه مانند قضيه مسجد 
ضرار نباشد كه پيمان بر ضد مسلمانان و براي وارد ساختن ظلم و ستم باشد، اما پيمان 

ل ظالم، جايز است به بنان با غير مسلمانان براي دفع ظلم يا ايستادن در مقابستن مسلما
  1.شرط اينكه در آن مصلحت كنوني و منافع آينده مسلمانان در نظر گرفته شده باشند

دوست ندارم به جاي اين پيمان، شتران سرخ موي فراوان : چنانكه رسول اهللا فرمود
اگر در اسالم به آن فرا خوانده شوم، اجابت « :و همچنين فرمود» .2شد به من داده مي

  ».خواهم كرد
توان با  كند، نمي بخشد و يا از ظلمي جلوگيري مي  پس آنچه عدالت را تحقق مي

در مقابل شتران سرخ مو حاضر نيست اين : بنابراين فرمود. يگر معاوضه نمودچيزي د
  .پيمان را بشكند

و كارآمد باشد نه اينكه نسبت به  مسلمان بايد در جامعة خود عنصري مثبت - 5
در جامعة خود چنان بود   پيامبر اكرم. مسائل گوناگون جامعة خود نقشي نداشته باشد

كه الگوي ديگران قرار گرفته بود و در ميان آنها ضرب المثل بود تا اينكه به امين ملقب 
شيده بود، گرديد و زنان و مردان او را به خاطر اخالق خوبي كه خداوند به وي بخ

باليد تا اينكه قومش به او  كرد و مي دوست داشتند و اين اخالق خوب همچنان رشد مي
دلبسته شدند و اين تصويري زنده از ارزش اخالق و احترام و بزرگداشت فرد متخلق 

  3.باشد به اخالق نيك حتي در جامعة منحرف مي
  

                                                           
 .172 -  171، ص 1ج  ،السيره النبويه، االساس في السنه و فقها -1
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  فصل ششم
   از ازدواج با خديجه تا بعثت پيامبر اكرم

وقتي راستگويي و امانتداري و آوازة اخالق نيك . ديجه، زني بيوه و ثروتمند بودخ
محمد به گوش وي رسيد، به ايشان پيشنهاد كرد كه همراه كاروانهاي تجاري به 

محمد با . نمايندگي از وي به شام برود و براي او مزدي بيشتر از ديگران در نظر گرفت
نصيب خديجه در نتيجه در اين سفر سود كالني  .ميسره، غالم خديجه، عازم شام شدند

ازشهرهاي زيادي از جمله مدينه، كه بعداً مركز   گرديد و عالوه بر آن رسول اهللا
اي براي  همچنين اين سفر مقدمه. دعوتش قرار گرفت، ديدن كرد و با آنها آشنا گرديد

و صداقت و امانت ميسره با خديجه از اخالق نيك . ازدواج رسول اهللا با خديجه گرديد
او راز خود را با نفيسه، دختر . اش را يافته بود خديجه گمشده ،1وي سخن گفته بود
را آگاه نمود و سرانجام وي   نفيسه از اين موضوع پيامبر اكرم. 2منبه، در ميان گذاشت

مهرية خديجه را   به اتفاق عمويش، حمزه، به خواستگاري خديجه رفت و پيامبر اكرم
خديجه، نخستين زني بود كه پيامبر با او ازدواج كرد و . ده شتر جوان قرار دادندبيست ما

پيامبر . 3با زني ديگر تا خديجه رضي اهللا عنها از جهان چشم فروبست، ازدواج ننمود
پسران او قاسم و عبداهللا نام . از خديجه صاحب دو پسر و چهار دختر شد اكرم

  .باشند بود و طاهر و طيب لقبهاي عبداهللا مي داشتند كه كنيه پيامبر به نام قاسم
دختران پيامبر  ، قاسم و عبداهللا، در كودكي وفات نمودند، اما فرزندان پسر پيامبر

زينب، رقيه، ام كلثوم و فاطمه همگي دوران اسالم را درك نمودند و به مدينه  اكرم
وفات   اكرم هجرت نمودند و ازدواج كردند و همگي آنان در طول حيات پيامبر

  4.درگذشت  كه شش ماه بعد از وفات پيامبر نمودند به غير از فاطمه
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هنگام ازدواج با خديجه بيست و پنج سال و عمر خديجه چهل   سن پيامبر اكرم
  1.سال بود

  
  درسها و فوائد

روند و  ترين ويژگيهاي يك تاجر موفق به شمار مي امانتداري و صداقت، مهم - 1
 اموال خوداقت محمد اوصافي بودند كه خديجه را عالقمند ساخت تا امانتداري و صد

خداوند نيز به تجارت خديجه . را به او بسپارد و به تجارت بپردازد و به شام سفر نمايد
  .هايي از خير به فضل و كرمش بر وي گشود بركت داد و دروازه

دوران قبل از  تجارت، يكي از منابع درآمدي بود كه خداوند براي پيامبرش در - 2
تاجر راستگوي امانتدار با : مبر فنون تجارت را آموخت و فرمودبعثت مهيا كرد و پيا

شغل مهمي براي مسلمانان است و  ،تجارت. شود صديقان و شهدا و پيامبران حشر مي
گيرد؛ زيرا او به آنان نيازي  تاجر تحت سيطره و بردگي و ستم و تحقير ديگران قرار نمي

  .ديگران به آگاهي و امانتداري و پاكدامني او نياز دارند ندارد؛ بلكه
خداوند متعال براي . با خديجه براساس تقدير الهي بود  ازدواج پيامبر اكرم - 3

كرد و مصيبتها را  پيامبرش همسري انتخاب كرد كه شايسته او بود، با او همكاري مي
ود و در غمهايش شريك نم كاست و او را در حمل مسئوليتهاي رسالتش ياري مي مي
  2.بود

خديجه نمونة زيبا براي زني است كه زندگي : گويد يخ محمد غزالي رحمه اهللا ميش
صاحبان رسالتها دلهاي . شود در زندگي شريك مياو كند و با  مردي بزرگ را تكميل مي

خواهند آن را دگرگون  بسيار حساسي دارند و با فريبكاري بزرگي از وضعيتي كه مي
خواهند آن را تثبيت كنند  شوند و جهاد بزرگي را در راه خيري كه مي مواجه مي ،كنند

نمايند بنابراين، آنها بيش از ديگران نيازمند  دهند و سختيهاي آن را تحمل مي انجام مي
آنان را شادمان و سرحال كند و خديجه در داشتن  ،كسي هستند كه در زندگي خصوصي
اثر بزرگي به جا   ده بود و در زندگي محمدبوه راين خصلتها، گوي سبقت را از هم

  3.گذاشت
                                                           

 .122، ص ، ابي فارسالنبويه ةالسير -1
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طعم تلخ از دست دادن فرزندان را چشيد همان طور كه قبل از آن   پيامبر اكرم - 4
و او حكيم  ،خواست خدا چنين بود. طعم تلخ از دست دادن پدر و مادر را چشيده بود

دستاويزي اي بعضي بهانه و كه هيچ يك از فرزندان پسرش زنده نماند تا بر ،و داناست
از   حكمت عنايت نمودن فرزندان پسر به پيامبر اكرم. براي مبتال شدن به فتنه نشوند

جانب خداوند اين بود تا سرشت انساني او تكميل گردد و نيازهاي نفساني او برطرف 
و توزي كمال مردانگي پيامبر را خرده نگيرد  گردد و عالوه بر آن هيچ خودخواه و كينه

سپس در عهد كودكي خداوند، پسرانش را از . پردازي به او دروغي نسبت ندهد دروغ
وي گرفت تا مورد دلجويي و تسليتي باشد براي كساني كه فرزند پسر ندارند يا صاحب 

نوعي   ميرند و نيز در گذشت پسران پيامبر اكرم شوند و سپس پسرانشان مي پسر مي
ود؛ چرا كه پيامبران بيش از ديگران به مصيبت آزمايش و گرفتار شدن به مصيبت ب

و خداوند خواسته بود تا دلسوزي و غمخواري را بخشي از وجود او  1شوند گرفتار مي
پردازند به سنگدلي  بگرداند؛ زيرا مرداني كه به رهبري ملتها و پرداختن به امورشان مي

ود، خوي گرفته باشد و يابند مگر اينكه قلبشان با سنگدلي و مقدم داشتن خ گرايش نمي
يهايي زيسته باشند كه هيچ امر ناخوشايندي صفاي آن را تيره نكرده است، اما ددر شا

ها و مداواي  مردي كه دردها را تجربه كرده است، بهتر از همة مردم به همدردي غمزده
  2.شتابد زخميان مي

رسيم كه هدف  ياين نتيجه م هبا خديجه ب  از خالل داستان ازدواج پيامبر اكرم - 5
برآورده كردن لذتهاي جسمي و اهتمام به اين امور  از ازدواج با خديجه   پيامبر اكرم

 گرديد كه دلباختة زني ميداد،  نبود؛ زيرا اگر او مانند ديگر جوانان به اين امر اهميت مي
ه تر يا هم سن او باشد؛ بلكه پيامبر به شرافت و جايگاه خديج از نظر سني از او كوچك

  .در ميان قومش عالقمند بود؛ زيرا در جاهليت به پاكدامني و پاكيزگي معروف بود
زبان و قلم خاور شناسان و مزدوران با خديجه   ازدواج پيامبر اكرم - 6

آناني كه كينه اسالم و بغض قدرت فرمانروايي آن را در  ؛بندد سكوالريست آنها را مي
اند كه  ميداني يافته  ازدواج پيامبر اكرم اند كه در موضوع دل دارند و گمان برده

سيماي مردي   توانند در آن بتازند و به اسالم ضربه بزنند، آنها از پيامبر اكرم مي
غافل از . اند باشد به تصوير كشيده شهوت ران كه غرق در لذت و منافع شخصي مي
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امني زندگي نموده اينكه پيامبر تا بيست و پنج سالگي در محيطي جاهلي و آزاد، با پاكد
. است بدون اينكه به سوي محيطهاي فاسدي كه پيرامون او وجود داشته است، برود

دگي را ادامه تقريباً دو برابر او سن دارد و با او زنكند كه  سپس با زني سالمند ازدواج مي
در سن شصت و پنج سالگي دار فاني را وداع گفت و در اين زمان خديجه . دهد مي

در طي مدت زندگي با خديجه در فكر ازدواج مجدد . پنجاه سال داشت مپيامبر اكر
ها و غرايز جنسي و تمايل  ترين دورة زندگي هر انساني از نظر انگيزه حساس .نيفتاد

داشتن به چند همسري، سن بيست تا پنجاه سالگي است، اما در اين دوران، پيامبر 
  . ا كنيز ديگري به خانه بياوردوجود به اين فكر نيفتاد كه زن ي اين با اكرم

بعد از فوت ايشان، ازدواج با عايشه و ديگر امهات المؤمنين حكمت و سببي دارد كه 
موجب تقويت ايمان مسلمان به عظمت محمد و جايگاه واال و كمال اخالقي وي 

  1.گردد مي
  

  مشاركت در بازسازي كعبه
بازسازي كعبه، كه بر اثر  قريش تصميم به  در سن سي و پنج سالگي پيامبر اكرم

كعبه همچنان براساس بناي . سوزي و سيل، ديوارهايش آسيب ديده بود، گرفتند آتش
. ابراهيم بود و از سنگهايي كه هر يك به اندازة قامت يك انسان بودند، ساخته شده بود

. ريب آن بكنندترسيدند كه شروع به تخ قريش خواستند آن را منهدم كنند، ولي همه مي
: كلنگ را برداشت و باال رفت و گفت. كنم من انهدام آن را آغاز مي: ليد بن مغيره گفتو

حجر (ركن  سپس از ناحيه دو. ايم و جز كار خير، هدفي نداريم بار خدايا منحرف نشده
اگر وليد به باليي : مردم آن شب منتظر ماندند و گفتند. آن را منهدم كرد) االسود و يماني

گردانيم و اگر  ي از كعبه را خراب نخواهيم كرد و به حالت قبلي بر ميگرفتار شود، چيز
صبح فردا، وليد . ايم راضي است به باليي گرفتار نشد، پس خداوند از آنچه انجام داده

دوباره شروع به انهدام خانة كعبه نمود و مردم نيز با او همكاري كردند تا اينكه به 
. كار تخريب تقسيم شده بود. پيوسته بود رسيدندسنگي سبز بسان كوهان شتر كه به هم 

اي اختصاص دادند؛ سرداران و بزرگان قريش در نقل و آوردن  اي را به قبيله هر گوشه
محمد و عمويش، عباس، نيز مشاركت داشتند . سنگها و بلند كردن آن مشاركت نمودند

تا از ت بينداز ات را برگردن جامه: گفت  عباس به پيامبر اكرم. آوردند و سنگ مي
                                                           

 .54 -  53، بوطي، ص النبويهةفقه السير -1
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زمين افتاد و چشمانش به  ناگهان بيهوش به. گذاري آسيب نبيني سنگهايي كه بر شانه مي
اش به كمرش بسته  ام و جامه ام، جامه جامه: سپس به هوش آمد وگفت. ين خيره شدزم
  1.بود

بعد از بازسازي كعبه نوبت نصب حجراالسود رسيد و از آنجا كه نصب حجراالسود 
گرديد، لذا  گرفت، براي آن قبيله امتياز خاصي محسوب مي اي صورت مي يلهتوسط هر قب

مختلف با يكديگر آغاز گرديد و اگر ابو اميه بن مغيره نبود، نزديك بود با قبايل اختالف 
نخستين كسي كه وارد مسجد ! اي قريش: ابو اميه گفت. يگر وارد جنگ شونديكد
آنها پذيرفتند . پيش آمده است، داور قرار دهيدشود دربارة اختالفي كه در ميان شما  مي

: همه گفتند  با ورود پيامبر اكرم. وارد مسجد خواهد شد كسي و منتظر ماندند تا چه
اي خواست و حجراالسود  رسول اهللا پارچه. محمد امين است و داوري او را قبول داريم

اي از  كدام گوشههر : س به سرداران قوم گفتسپ. را با دستهاي خود در آن گذاشت
  .پارچه را بگيرند و بلند كنند، آن گاه آن را با دستان خود در محلش قرار داد

اش را چنان از زمين بلند كردند كه با نردبان  ارتفاع كعبه هجده ذراع شد و دروازه
رفتند و بدين صورت از ورود سيل به داخل كعبه جلوگيري كردند و بر  بايد باال مي

ف كعبه را زدند و چون متعهد شده بودند كه با مال حالل كعبه را شش ستون چوبي سق
بازسازي كنند، لذا نتوانستند آن را به طور كامل بازسازي كنند و بخشي از حجر 
اسماعيل را متروك گذاشتند و فقط گرد آن ديوار كوچكي بنا كردند كه نشاني از آن 

  2.بماند
  

  درسها، فوائد و عبرتها
از اهميت و تقدسي خاص برخوردار بود و براي مقدس بودن  ناكعبه نزد قريشي - 1

بنا كعبه همين كافي است كه ابراهيم و فرزندش اسماعيل به دستور خدا اساس آن را 
اي باشد كه براي عبادت خداوند يكتا در  هايش را باال بردند تا اولين خانه و پايه ندنهاد

  .زمين ساخته شده است
آن را به   نخستين بار ابراهيم. بار بازسازي شده است به طور كلي كعبه چهار - 2

مرتبة دوم قريش بناي آن را تجديد نمودند و پيامبر . كمك فرزندش، اسماعيل ساخت
                                                           

 .1583، كتاب الحج، شماره البخاري -1
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نيز در آن مشاركت داشت و مرتبة سوم در زمان يزيد بن معاويه بر اثر اينكه   اكرم
سوزي گرديد و ويران  تشحصين سكوني ابن زبير را محاصره كرد تا تسليم شود دچار آ

بنابراين ابن زبير آن را بازسازي كرد و مرتبة چهارم در زمان عبدالملك بن مروان . شد
بعداز كشته شدن ابن زبير بود كه عبدالملك بن مروان كعبه را به همان بناي سابق قريش 

ش ذراعي كه برگرداند كه در زمان پيامبر بود؛ زيرا ابن زبير كعبه را بلندتر نموده بود و ش
. در بناي قريش از آن بيرون مانده بود به آن اضافه نمود و براي كعبه دو دروازه ساخت

بر خدا آنچه موجب توسعة كعبه توسط ابن زبير گرديد، حديثي است كه عايشه از پيام
دادم كه كعبه را  اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند، دستور مي«: روايت نموده بود كه فرمود

راي باي از ناحيه مغرب  اي از ناحيه مشرق و دروازه بناي قبلي بسازند و دروازه به همان
هاي ابراهيم  چسباندم؛ آن وقت كعبه به پايه گشودم و آنها را به زمين مي آن مي
  1».گشت برمي
حل اختالف موفقيت آميز و عادالنه كه همه به آن راضي شدند و از جنگهاي  - 3

ها آن را پذيرفتند و بدين  تن بود، جلوگيري كرد و همه قبيلهخونيني كه در آستانة درگرف
صورت افتخار نصب حجراالسود تنها به يك قبيله اختصاص نيافت و تدبير و درايت 

قريش نيز اين . اي حل اين بحران دشوار و حل نشدني تقديرالهي بودرب  پيامبر اكرم
كند و از كسي  است كه ستم نميدانستند كه محمد، اميني  حكميت را پذيرفتند؛ زيرا مي

  2.نمايد و امين خانه و روحها و خونهاست طرفداري نمي
و در اين  3را در ميان قريش افزود  واقعه تجديد بناي كعبه جايگاه پيامبر اكرم - 4

يكي افتخار حل اختالف و جلوگيري از : به دو امتياز دست يافت  ماجرا پيامبر اكرم
نصب حجراالسود هاي قريش در بگيرد و افتخار ديگر  ن قبيلهرفت بي جنگ كه انتظار مي

كه سران قريش براي كسب اين افتخار به رقابت پرداخته بودند و خواست خداوند اين 
  4.انجام گيرد  بود تا نصب آن توسط پيامبر اكرم

در ماجراي تجديد بناي كعبه، حفاظت و توفيق كامل خداوندي را در سيرة  - 5
ترين  كنيم كه چگونه توانست چنين بحران بزرگي را به ساده مشاهده مي  پيامبر اكرم
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هاي رسالتش بود؛ زيرا هدف رسالت ايشان، رسانيدن  شيوه، حل نمايد و اين از نشانه
ترين شيوه بود و  ترين و كامل ترين راه و حل مشكالت با ساده مردم به حقيقت از نزديك

بيهوش شد و به زمين افتاد، بيانگر اوج حيا و وقار آن اش،  اما اينكه بر اثر باال زدن جامه
  .حضرت حتي در ايام جواني بود

  
  آمادگي مردم براي استقبال از نبوت محمد

هاي  ا با شيوهته بود كه زمينة استقبال مردم از نبوت محمد رسخوا حكمت الهي چنين
  : متعدد آماده نمايد

  مژده پيامبران قبلي به رسالت محمد -1
م دعا كرد و از پروردگارش خواست كه در ميان عربها پيامبري از خودشان مبعوث ابراهي

چنانكه  ؛نمايد، پس خداوند محمد را در اجابت دعاي او به عنوان پيامبر فرستاد
  :فرمايد مي

 $uΖ −/ u‘ ô]yèö/$# uρ öΝ Îγ‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝ åκ÷]ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκön=tæ y7ÏG≈ tƒ# u™ ÞΟßγßϑÏk=yèãƒuρ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ öΝÍκÏj. t“ ãƒuρ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9$# ÞΟŠÅ3ysø9 $#    ) ،129بقره(  
پروردگارا در ميان آنان پيامبري از خودشان برانگيز تا بر آنان آيات تو را تالوت «

همانا تو غالب و با . نمايد و به آنان كتاب و حكمت بياموزد و آنان را تزكيه كند
  ».حكمتي

را در كتابهاي آسماني پيامبران   هاي قرآن، خداوند ظهور پيامبر اكرم آيهساس برا
  :فرمايد چنانكه مي ؛گذشته مژده داده است
 t⎦⎪Ï%©!$# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çμtΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3tΒ 
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çνρã|ÁtΡuρ (#θãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çμyètΒ   y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$#    
  )157اعراف، (  
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كنند از فرستاده و  كساني كه پيروي مي) دهيم به رحمت خدا را اختصاص مي(«
او آنان را به كار . يابند در تورات و انجيل نوشته مي) وصف او را(پيغمبر امي كه 
ها را برايشان حالل  دارد و پاكيزه دهد و از كار زشت باز مي نيك دستور مي

احكام طاقت فرساي (سازد و بند و زنجير  آنان حرام ميو ناپاكيها را بر نمايد  مي
پس كساني كه به او ايمان . اندازد كند و فرو مي را كه بر آنان بود بدر مي) قبلي

بياورند و از او حمايت كنند و وي را ياري دهند و از نور پيروي كنند كه به 
  ».گمان آنان رستگارانند همراه او نازل شده است، بي

چنانكه  ؛جمله پيامبراني است كه به نبوت محمد بشارت داده استاز   عيسي
  :فرمايد خداوند مي
 øŒÎ) uρ tΑ$s% © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠$# zΝ tƒó tΒ û©Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) ’ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# /ä3ø‹s9 Î) 

$]%Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫t/ £“ y‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9$# #M Åe³t6ãΒ uρ 5Αθß™tÎ/ ’ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ 

ÿ…çμ èÿôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( $¬Ηs>sù Νèδ u™!% ỳ ÏM≈oΨ Éi t6ø9 $$Î/ (#θä9$s% #x‹≈ yδ ÖósÅ™ ×⎦⎫Î7•Β    ) ،6صف(  
من ! اي بني اسرائيل: از زماني را كه عيسي بن مريم گفتو خاطر نشان س«

فرستادة خدا به سوي شما هستم و توراتي را كه قبل از من آمده است، تصديق 
... دهم آيد و نام او محمد است، مژده مي ري كه بعداز من ميكنم و به پيغمب مي

دالئل محكم همراه با معجزات روشن و ) احمد نام(اما هنگامي كه آن پيغمبر 
  ».اين جادوي آشكاري است: پيش ايشان آمد، گفتند

آگاه و به آنان دستور داده است كه به   خداوند همة پيامبران را از بعثت پيامبر اكرم
  :چنانكه فرموده است ؛1اگر زمان او را دريافتند به او ايمان بياورند: ن خود بگوينداپيرو

 øŒÎ) uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$yϑs9 Ν à6 çG÷ s?#u™ ⎯ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3Ïmuρ 

¢ΟèO öΝà2 u™!% ỳ ×Αθß™u‘ ×− Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 öΝ ä3yètΒ £⎯ãΨ ÏΒ÷σ çGs9 ⎯Ïμ Î/ …çμ ¯Ρ ãÝÁΨ tGs9 uρ 4 tΑ$s% 

óΟè? ö‘ tø%r& u™ ôΜ è? õ‹s{r& uρ 4’n? tã öΝä3Ï9≡ sŒ “Ìô¹Î) ( (# þθä9$s% $tΡ ö‘ tø%r& 4 tΑ$s% (#ρß‰pκô−$$sù O$tΡ r& uρ 

Ν ä3yètΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï‰ Îγ≈ ¤±9$#    ) ،81آل عمران(  
به خاطر بياور هنگامي را كه خدا پيمان موكد از پيغمبران گرفت كه چون كتاب «

آن پيغمبري آيد و آنچه را با خود داريد،  و حكمت به شما دهم و پس از
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آيا : گفت) آن گاه. (و وي را ياري دهيدتصديق نمايد، بايد بر او ايمان بياوريد 
) و پذيرفتيم(اقرار كرديم : مرا بر اين كار پذيرفتيد؟ گفتنداقرار داريد و پيمان 

  ».پس گواه باشيد و من هم از گواهانم: گفت
جيل به جز تورات سامره و انجيل برنابا كه قبل از اسـالم  هاي فعلي تورات و ان نسخه

اواخـر قـرن پـنجم مـيالدي، انتشـار و تـالوت آن را حـرام نمـود و         در وجود داشت و 
دستخوش تحريف قـرار  ) درياي مرده(دست آمده از منطقه بحرميت ه هاي خطي ب نسخه
انجيل برنابـا عبارتهـايي    چنانكه در ؛نمودند  اند و اقدام به حذف نام پيامبر اكرم گرفته

در آن ذكر شده اسـت ماننـد آنچـه در اصـحاح       آمده كه به صراحت اسم پيامبر اكرم
الك مـ فاحتجب اهللا و طردهمـا ال «: م آمده است و متن عبارت چنين استچهل و يك

 يـل از بهشـت  ئخداوند آنان را پوشاند و آن دو را فرشتة ميخا« »ميخاييل من الفردوس
وقتي  ».ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا: التفت آدم رأي مكتوبا فوق الباب فلما«» .بيرون راند
  1».ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا: كرد، ديد باالي در نوشته شده استآدم نگاه 

اين موضوع كه اهل كتاب صفات محمد را در كتابهاي گذشته «: گويد ابن تيميه مي
هاي متفاوتي  از شيوه«: گويد  سپس مي» .نقل شده است دشاناند به تواتر از خو دانسته مي
هاي  از نوشته اول: پي برد  توان به مژدة پيامبران گذشته مبني بر ظهور پيامبر اكرم مي
براساس اعترافات مسلماناني كه قبالً اهل : دوم. بهاي موجود در دست اهل كتابكتا

اند كه ذكر محمد در كتابهايشان  و بعضي از اهل كتاب نيز تصريح كرده اند كتاب بوده
و ادعاي ما مبني بر صحت اين موضوع، اظهاراتي است كه از انصار مدينه به . آمده است

خبر   اكرمتواتر نقل شده است كه همسايگان اهل كتابشان آنان را از مبعث پيامبر 
يان ما گفتند از م او پيامبر خداست و منتظر ظهورش بودند و مي: گفتند دادند و مي مي

، انصار را به اسالم دعوت داد، فوراً ايمان آوردند  وقتي پيامبر اكرم. ظهور خواهد كرد
  2.و با او بيعت نمودند

اي يهودي  ما همسايه«: ه بن سالمه بدري آمده است كه گفتچنانكه در حديث سلم
ل عبداالشهدر مجلس   اندكي قبل از بعثت پيامبر اكرم. در بني عبداالشهل داشتيم

تر بودم و چادري روي من بود كه در آن  من از همه كوچك«: گويد سلمه مي. حاضر شد
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آن يهودي از رستاخيز و قيامت و حساب و . ام دراز كشيده بودم به پهلو در كنار خانواده
پرست بودند به نظر آنها  حاضران كه مشرك و بت. ميزان و بهشت و دوزخ سخن گفت
به نظر تو چنين ! گفتند و اي بر تو اي فالني. اري بودزنده شدن پس از مرگ چيز دشو

شوند كه در آن بهشت و جهنم  شود كه مردم پس از مرگشان در جهاني زنده مي مي
بله سوگند به ذاتي كه به او سوگند : بينند؟ گفت سزاي اعمالشان را مي وجود دارد و

نيا برافروخته شود ترين تنور د شود كه چنين است و گفت دوست دارم بزرگ خورده مي
و درش را ببندند و در عوض، فرداي قيامت از آتش  بيندازندو سپس مرا داخل آن 

  .دوزخ نجات يابم
نشانه آن پيامبري است كه از اين سرزمين : نشانة آن چيست؟ گفت! واي بر تو: گفتند

  .شود و با دستش به سوي مكه و يمن اشاره كرد مبعوث مي
همه گويد او به من نگاه كرد، در حالي كه من از  م؟ سلمه ميبيني كي او را مي: گفتند
  .اگر اين پسر بچه عمري داشته باشد او را درخواهد يافت: تر بودم، گفت كوچك

 يديري نگذشت تا اينكه خداوند پيامبرش را مبعوث كرد و آن يهود: گويد سلمه مي
و او از روي سركشي و ايمان آورديم   اكرم در ميان ما زنده بود پس ما به پيامبر

تو همان كسي نيستي كه در ! و اي بر تواي فالني: ما گفتيم. ت به پيامبر كفر ورزيدحساد
  1».بله ولي هدفم اين شخص نبود: گفتي؟ گفت د پيامبر با ما سخن ميمور

ام كه به ذكر نام محمد  هايي از زبور را ديده من نسخه«: گويد ابن تيميه رحمه اهللا مي
تصريح شده است و نسخه ديگري از زبور را ديدم اما اين موضوع را در آن  و نبوت او

ها چيزهايي از صفات پيامبر ذكر شده باشد  كن است در بعضي از نسخهمنيافتم، پس م
  2».هاي ديگر وجود ندارد كه در نسخه

سـوگند بـه   ... «: خدا را در تورات بيان كرد و گفت صفت پيامبر  عبداهللا بن عمرو
وصـف  در قرآن توصيف شده، در تورات به همين صورت صـورت   و همچنان كهخدا ا

يا ايها النبي انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذيرا و حرزا «: در تورات آمده است» .شده است
أنت عبدي و رسولي، سـميتك المتوكـل، لـيس بفـظ و الغلـيظ و السـخاب فـي        لالميين 

                                                           
 .31، ابراهيم العلي، ص النبويه ةصحيح السير -1
 .340، ص 1، ج الجواب الصحيح -2



120 الگوي هدايت

ـ  و ال يدفع بالسيئه السئيه ولكن ي. االسواق  ةعفو و يصفح و لن يقبضه اهللا حتي يقيم بـه المل
  1»اا غلفًا و قلوبا صما و آذانًعمي اال اله اال اهللا و يفتح به اعينً: ا والعوجاء بان يقول

                ها و بيم دهنده و محافظ امي هاي پيامبر ما تو را گواه و مژده دهند«
ام؛ درشت خو و  م هستي؛ تو را متوكل ناميدهايم؛ تو پيامبر و رسول فرستاده) بيسوادان(

كني؛ بلكه  آوري و در مقابل بدي، بدي نمي بدخو نيستي و نه در بازارها فرياد بر مي
كني و خداوند تو را تا زماني كه ملت منحرف به وسيله تو  بخشي و گذشت مي مي

، شنوا و دلهاي بگويند و چشمهاي كور، باز و گوشهاي كرو ال اله اال اهللا  هدايت يابند
  » .بسته باز و نفسهاي شيطاني به مطمئنه تبديل گردند، تو را از بين نخواهد برد

در تورات چنين است كه محمد، پيامبر   صفات پيامبر اكرم: گويد كعب االحبار مي
آورد و در مقابل بدي،  بداخالق و درشت خو نيست و در بازارها فرياد بر نمي. خداست
امت او ستايشگرانند كه خداوند را در . بخشد نمايد و مي كه گذشت ميكند؛ بل بدي نمي

شلوارشان بلند  ياه پاچه. گويند نمايند و در بلندي تكبير مي هر مقام دنيوي، ستايش مي
صف آنها در نماز و . شويند و تا نصف ساق است و آنها اعضاي خود را با آب وضو مي

در دل شب . دهد فضاي آسماني ندا مي منادي آنان در. تسصف آنها در جنگ يكي ا
محل والدتش مكه ومحل هجرتش . زمزمة نيايش آنان چون صداي زنبور عسل است

  2».اش شام خواهد بود رمانروائيفطابه و محل 
  مژده دادن علماي اهل كتاب به نبوت محمد -2

ه سلمان فارسي در داستان معروف اسالم آوردنش از راهب عموريه وقتي كه در آستان
زمان پيامبري كه با دين ابراهيم «: كند كه به سلمان گفت داشت نقل ميمرگ قرار 
ين عربها مبعوث خواهد شد و به سرزميني ماو در سرز. شود، فرا رسيده است مبعوث مي

كه ميان دو سنگالخ قرار دارد و ميان آن سنگالخها درخت خرما وجود دارد هجرت 
پذيريد اما چيزي به  هديه را مي. ماند پوشيده نمي او داراي عاليمي است كه. نمايد مي

تواني به  هايش مهر نبوت وجود دارد؛ اگر مي در ميان شانه. كند قبول نميعنوان صدقه 
  3».آن سرزمين مسافرت نمايي، پس اين كار را انجام بده
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 بردگي و ديدارش با پيامبر حوادث دورانسپس سلمان خبر آمدنش به مدينه و 
ر زمان هجرت و دادن غذايي به او به عنوان صدقه و خودداري كردن پيامبر را د اكرم

سپس به او غذايي به عنوان هديه داد و پيامبر : گويد كند و مي دن آن را بازگو مياز خور
هايش و اسالم آوردنش حكايت  آن را خورد و پس از آن از ديدن مهر نبوت بين شانه

  1.كند مي
كند، مژدة دانشمندان و  داللت مي  ظهور پيامبر اكرم يكي ديگر از مواردي كه به

توان داستان  است كه مي  مردان بزرگ يهودي مبني بر نزديك بودن بعثت پيامبر اكرم
ابي تيهان را ذكر نمود كه او از شام بيرون آمد و به مدينه نزد بني قريظه اقامت ورزيد و 

اي گروه : ه بني قريظه گفتو هنگام مرگش، ب وفات نموددو سال قبل از بعثت 
به نظر شما چه چيزي مرا از سرزمين شراب و نان به سرزمين فقر و گرسنگي ! يهوديان

من به اين شهر آمدم و در انتظار ظهور : گفت. داني تو بهتر مي: د؟ گفتند يعني حجاز آور
  .پيامبر آخر الزمان بودم تا به او ايمان بياورم

زمان : گفتند و يهوديان به اهل مدينه ميان شايع شد اين سخن ميان يهوديان و ديگر
شود، نزديك شده است و ما به اتفاق او شما را مانند اقوام  پيامبري كه اكنون مبعوث مي

از انصار گرديد  كه اين سخن بعداً سبب اسالم آوردن مرداني 2عاد و ارم خواهيم كشت
ندي از جمله چيزهايي كه ما را عالوه بر رحمت الهي و هدايت خداو«: گفتند و آنها مي

ما مشرك و  .بود  مژده عالمان يهودي به ظهور پيامبر اكرم ،به اسالم فرا خواند
پرست بوديم و آنها اهل كتاب بودند و دانشي داشتند كه ما نداشتيم و همواره ميان ما  بت

: گفتند ند، ميپسنديد داديم كه نمي شد و چون عملي را انجام مي و آنها شر و فتنه برپا مي
شود، فرا رسيده است و ما همراه او شما را همچون  كه اينك مبعوث ميزمان پيامبري 

  3.اقوام عاد و ارم خواهيم كشت
من از بعثت «: كه نامه پيامبر به دستش رسيد گفتهمچنين هرقل، پادشاه روم، وقتي 

  4».كردم كه او از شماست او آگاهي داشتم، اما گمان نمي
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  مومي مردم در آن زماناوضاع ع -3
فساد : نمايد اير مردم را چنين خالصه مياستاد ندوي اوضاع اعراب قبل از اسالم و س

تر از اين بود كه مصلحان و معلمان  وضعيت مردم در نيمه قرن ششم ميالدي بزرگ
اي از عقايد و عادتي  بتوانند به اصالح آن قيام كنند؛ چون مشكل تنها اين نبود كه عقيده

اي از جوامع اصالح  عادتها اصالح شود يا عبادتي از عبادتها پذيرفته شود يا جامعهاز 
گردد؛ زيرا براي چنين اموري مصلحان و معلماني در هر زمان و سرزميني وجود داشته 

پرستي خانه برانداز  است؛ بلكه مشكل اساسي و مهم اين بود كه فرهنگ جاهليت و بت
جاهليتي كه تعاليم . كن گردد نهادينه شده بود، ريشهكه در طول قرنها و روزگاران، 

پيامبران و كوشش مصلحان در زير آوارهاي آن مدفون و ناپديد شده بود، نياز به تأسيس 
 تمامياي داشت كه تمام دنيا را در بربگيرد و پناهگاهي براي  ساختمان محكم وگسترده

همه چيز با انسان گذشته فرق بايست انساني جديد ساخته شود كه در  ملتها باشد و مي
. ي را آغاز كندخواهد زندگ ده است و يا از نو ميمداشته باشد؛ گويي تازه به دنيا آ

  :فرمايد خداوند مي
 ⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $\GøŠtΒ çμ≈oΨ ÷ uŠômr'sù $oΨ ù=yèy_uρ …çμ s9 #Y‘θçΡ ©Å ốϑtƒ ⎯Ïμ Î/ †Îû Ä¨$̈Ψ9$# 

⎯ yϑx. …ã&é# sẄΒ ’Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ÷] ÏiΒ 4 š Ï9≡ x‹x. z⎯ Îiƒã— t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9 $tΒ 

(#θçΡ%x. šχθè=yϑ÷ètƒ    )122 ،انعام(  
ايم و  زنده كرده) با دادن ايمان و قرآن(اي بوده است و ما او را  يا كسي كه مردهآ«

رود، مانند كسي  ايم كه در پرتو آن، ميان مردمان راه مي نوري فرا راه او داشته
. تواند بيرون بيايد ر تاريكيها فرو رفته است و از آن تاريكيها نميدست كه ا

  ».همان گونه اعمال كافران در نظرشان زيبا جلوه داده شده است
ي و از بيخ كندن آن بود؛ تپرس موضوع و هدف اساسي، ريشه كن كردن فساد و بت

عماق دل و جان اي كه اثري از آن باقي نماند و به جاي آن عقيده توحيد در ا به گونه
انسانها چنان غرس گردد كه باالتر از آن در تصور نگنجد و در نتيجة آن انساني ساخته 

و خدمت به انسانها و حق طلبي بر  كردن خدا و پرستش اوشود كه گرايش به راضي 
هر خواهش و گرايش ديگر غالب گردد و انساني باشد كه با هر نوع شهوت مبارزه كند 

يه اساسي نه تنها نجات بشري بود كه كامالً خود را براي خودكشي و خالصه اينكه قض
بايست انسان را به راهي  بلكه مي ؛و سقوط در جهنم دنيا و آخرت آماده كرده بود

ساخت كه گام نهادن در آن سعادتي است كه عارفان مؤمن به خدا از آن  رهنمون مي
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به پرهيزگاران نويد داده شده  شوند و پايان آن بهشت جاويداني است كه مند مي  بهره
و در اين مورد هيچ تصويري گوياتر و رساتر از اين گفتار الهي نيست كه در مقام  1است

  :در مورد بعثت پيامبر فرموده است منت و احسان
 (#θßϑÅÁtGôã$# uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§x s? 4 (#ρãä. øŒ$# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# 

öΝ ä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. [™!# y‰ ôãr& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝä3Î/θè=è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡uθ÷zÎ) 

÷Λä⎢Ζä. uρ 4’n? tã $x x© ;οtø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Ν ä.x‹s)Ρ r'sù $pκ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6ãƒ ª!$# öΝ ä3s9 

⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ä3ª=yès9 tβρ ß‰tGöκsE    ) ،103آل عمران(  
يسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق نشويد و نعمت خدا را ياد و همگي به ر«

بياوريد آن گاه كه با يكديگر دشمن بوديد، پس خدا بين دلهايتان محبت ايجاد 
نمود و به وسيلة نعمت خدا برادراني شديد و همچنين بر لبة پرتگاهي از آتش 

ي خود ها بدين صورت خداوند، نشانه. بوديد، پس خدا شما را از آن نجات داد
  ».شويد نمايد تا راهياب را براي شما بازگو مي

  رمداليل قبل از بعثت مبني بر نبوت پيامبر اك -4
داد،  اي بر نبوتش گواهي مي هايي كه پيش از نبوت او به عنوان مقدمه از جمله نشانه

 چنانكه از جابر بن سمره روايت است كه گفت پيامبر ؛سالم گفتن سنگ به ايشان بود
شناسم كه قبل از اينكه به پيامبري مبعوث شوم بر  سنگي را در مكه مي«: رمودف اكرم

  2».شناسم كرد، من آن را اكنون مي من سالم مي
خوابهاي . هاي پيش از نبوت ايشان بود همچنين خوابهاي راستين از جمله نشانه

ر اينكه ديد مگ راستين، اولين بخش از وحي بود كه براي او پديدار شد و او خوابي نمي
  3.يافت مانند سپيده صبح تحقق مي

نشيني و خلوت گزيني براي عبادت بيش از همه چيز، مورد  گوشه ،از بعثت قبل
ناحيه شمال غربي مكه است،  به غار حرا، كه كوهي واقع در. بود  عالقة پيامبر اكرم

اهي گ. گذراند گزيد و چند شب را در آن جا با عبادت مي رفت و آن جا خلوت مي مي

                                                           
  .181 -  180، ص 1، سعيد حوي، ج النبويه ةاالساس في السنه و فقها السير -1
 .2277لفضائل، باب فضل نسب النبي و تسليم الحجر عليه قبل النبوه، شماره ، كتاب امسلم في الصحيح -2
 .3، كتاب بدء الوحي، شماره البخاري -3
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شد  ده شب و گاهي بيشتر تا يك ماه به خلوت گزيني و عبادت در غار حرا مشغول مي
نمود  اش را جمع مي گذشت كه باز توشه گشت و ديري نمي باز مي اش و سپس به خانه

گشت و اين چنين كار او ادامه  حرا برمي رتا به خلوت گزيني ديگري برود و به غا
  1.داشت تا وحي بر اونازل گرديد

  

                                                           
 .60، بوطي، ص النبويه ةفقه السير -1
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  فصل اول 
  نزول وحي بر پيامبر اكرم

در چهل سالگي و حتي قبل از آن، در غار حرا به خلوت و تفكر در مورد   پيامبر اكرم
شبهاي زيادي را در غار حرا با عبادت سپري . پرداخت جهان هستي و آفريدگارش مي

گشت و براي شبهاي ديگر  خانه بر مي شد، به اش تمام مي نمود و بعد از اينكه توشه مي
داشت تا اينكه روز دوشنبه ماه رمضان، ناگهان براي اولين بار جبرئيل داخل  توشه بر مي
نزول «: گويد كند كه مي چنانكه بخاري در صحيح خود از عايشه روايت مي د؛غار حرا آم

ه را كه در عالم وحي بر رسول اهللا به وسيلة خوابها و رؤياهاي راستين آغاز شد و آنچ
بعدها رسول خدا به عزلت و . كرد ديد، مانند روشني صبح، تحقق پيدا مي رؤيا مي
روز  نشيني پرداخت و چندين شبانه نشيني عالقمند گرديد و در غار حرا به گوشه گوشه
شد به  اش تمام مي كرد و هنگامي كه توشه اينكه به خانه بيايد در آنجا عبادت مي بدون

در يكي از روزها كه . كرد خديجه توشة او را آماده مي. داشت توشه بر مي د وآم خانه مي
من : رسول اهللا فرمود. بخوان: و گفت اي نزد او آمد غار مشغول عبادت بود، فرشتهدر 

 سپس رهايم كرد و. فرشته مرا در بغل گرفت و فشرد: گويد مي. خواندن بلد نيستم
وقتي بار . گرفت و فشرد بار دوم مرا در بغل. خواندن بلد نيستم: گفتم. بخوان: گفت

™ ù&tø%$# ÉΟó: بلد نيستم، مرا در بغل گرفت و فشرد و گفت : سوم گفتم $$Î/ y7 În/u‘ :..  
بعد از آن رسول خدا در » .پروردگارت كه انسان را از خون بسته آفريد بخوان به نام«

آنها او . بپوشانيد، مرا بپوشانيدمرا : تپيد، نزد خديجه برگشت و گفت مي حالي كه قلبش
ا براي خديجه آن گاه جريان ر. اش برطرف گرديد را پوشانيدند تا اينكه ترس و دلهره

: خديجه گفت. كنم خود احساس خطر ميمن نسبت به جان : بازگو نمود و فرمود
كني و به  خداوند هرگز تو را ضايع نخواهد كرد؛ چون تو صلة رحم را برقرار مي

 آوري و در راه حق شكيبايي ه عمل ميرسي و از مهمانان پذيرائي ب ن ميمستمندا
او مردي . آن گاه خديجه او را نزد پسر عموي خود، ورقه بن نوفل، برد. ورزي مي

ه رسول اهللا آنچه را كه مشاهده نموده بود، براي ورق. مسيحي و بزرگسال و نابينا بود
اي كاش . شد است كه بر موسي نازل مياي  اين همان فرشته: ورقه گفت. تعريف كرد
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ان مگر آن: رسول خدا گفت. كنند زنده بودم ميروزي كه قومت تو را از شهرشان بيرون 
مگر  اي هيچ كس نياورده است ا كه تو آوردهپيامي ر: ورقه گفت! كنند؟ مرا بيرون مي

ودم و از تو اي كاش زنده ب. اند قومش با او دشمني ورزيده واو را از شهر بيرون رانده
سپس ديري نگذشت كه ورقه از دنيا رفت و جريان وحي نيز متوقف . كردم حمايت مي

  .شد
استنباط   توان قضاياي مهمي دربارة سيرة پيامبر اكرم با توجه به حديث فوق مي

  : توان به امور ذيل اشاره كرد ه مينمود كه از جمل
  

  دقانهروياي صا -1
بود و  دقانهنازل گرديد، به شيوة روياي صا  يامبر اكرمبراي اولين مرتبه كه وحي بر پ

دهد و روح او را پيراسته  منظور از آن خواب زيبايي است كه به انسان شرح صدر مي
دهد و شايد حكمت اينكه خداوند براي اولين مرتبه وحي را بر  كند و رشد مي مي

كرد  ا با رويا آغاز نميد كه اگر خداوند وحي رشپيامبرش در خواب نازل فرمود، اين با
آمد، امكان داشت دچار نوعي اضطراب و  مي  اكرمو ناگهان فرشته به سراغ پيامبر 

از اين رو حكمت خداوند . توانست از فرشته چيزي فرا بگيرد شد و نمي پريشاني مي
و  1با آن خو بگيرددر ابتدا در خواب بر ايشان وحي بفرستد تا  متعال اقتضا نمود كه

ه آن گونه كه در حديث شريف آمده است، بخشي از چهل و شش قسمت حصالروياي 
  .اند راشش ماه دانستهدقانه صا اي از علما از جمله بيهقي مدت روياي و عده 2نبوت است

نازل نشده   بايد دانست كه چيزي از آيات قرآن در حال خواب بر پيامبر اكرم
نازل شده است و روياي   اكرم است؛ بلكه تمام قرآن در حال بيداري بر پيامبر

از « :روايت شده كه فرمود  چنانكه از پيامبر اكرم ؛نوعي بشارت در دنيا است دقانهصا
بشارتها در زندگي دنيا، خواب شايسته و نيكوست كه به شخص يا كسي ديگر الهام 

  3».گردد مي
ر حالي ديد و د آن حضرت قبل از نزول جبرئيل در غار حرا، خوابهاي زيبايي مي

كرد و دريچة قلبش به روي تمام زيباييهاي زندگي  شد كه شرح صدر پيدا مي بيدار مي
                                                           

 .57، عبدالقادر، الشيخ ابراهيم، ص منامات الرسول -1
 .7، هشام احمصي، ص الرويا ضوابطها و تفسيرها -2
 .، حسن االسناد3899عبير الرويا، شماره ، كتاب تابن ماجه -3
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دارند  بر اين اجماع وجود دارند،كه در مورد آغاز وحي  ييروايتها تمام .1شد گشوده مي
كه سرآغاز وحي بر پيامبر به وسيلة روياهاي صادقانه بوده است كه در خواب هر چه 

چنانكه عايشه رضي اهللا عنها كه . يافت يداري به صورت كامل تحقق ميعيناً در ب ،ديد مي
را به روشنايي صبح كه تاريكي   اكرم ترين عربها بود روشني خواب پيامبر از فصيح

زدايد، تشبيه كرده است و اين تصويري است كه دنياي عرب اگر خرمن  شب را مي
  2.توانند بيابند رساتر از اين نمياي  بزرگ فصاحت و بالغت خود را غربال نمايد، كلمه

  
  خلوت گزيني -2

او در غار حرا . بود  خلوت گزيني بيش از همه چيز، مورد عالقة پيامبر اكرم
با مردم دور  نشينيپرداخت تا از مشغوليتهاي زندگي و هم نشست و به عبادت مي مي

اش را  عقلياش و احساسات روحي و رواني و تواناييهاي  باشد و قواي ذهني و فكري
  3.براي مناجات با آفريننده جهان هستي به كار گيرد

نمود، انسان را به تأمل و تفكر وا  به آن رفت و آمد مي  اكرم غاري كه پيامبر
بيني كه گويا آرام در برابر عظمت  دارد؛ چراكه با نگاه كردن به هر سو كوههايي را مي مي

ات را بر  ف و گسترده چيزي ديگر توجهاند و جز آسماني صا خدا سر به سجده گذاشته
  4.انگيزد و شايد فردي كه نگاهش تيز باشد از آنجا مكه را ببيند نمي

به آن تمايل يافته بود، نوعي آمادگي ويژه و   اين خلوت گزيني كه پيامبر اكرم
پاكسازي وجود از وابستگيهاي مادي و انساني و الزام ساختن نفس به تربيت الهي و 

قبل از نبوت، تفكر در شگفتي آفرينش آسمانها   عبادت پيامبر اكرم. اني بودتأديب رب
هاي خداوند در هستي بود كه بيانگر نوآوري و شگفتي آفرينش و قدرت  و نگاه به نشانه

  1.باشند بزرگ الهي و نظم محكم و ابداع بزرگ خداوند مي

                                                           
 .22، ص و الرساله ةطريق النبو -1
 .254، ص 1، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا محمد -2
 .همان -3
 .256، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -4
 .469، ص 1، محمد صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1



130 الگوي هدايت

ي هر مسلماني، اعم اين سنت برا. 1از سنتهاي پيامبر، سنت اعتكاف در رمضان است
 از حاكم، عالم، رهبر تاجر و يا تمامي قشرهاي جامعه، براي زدودن آاليشهاي وجودش

بايد وضعيت خود را در پرتو قرآن و سنت درست كنيم و قبل از  ؛ چراكهمهم است
  2.اينكه مورد محاسبه و بازخواست قرار بگيريم، خودمان از خود محاسبه بگيريم

از وقتشان را به بازيابي و بررسي فراگير و توبه و انديشيدن در مدتي  دعوتگران بايد
وضعيت دعوت و ضعف و توان خود و پي بردن به عامل كاستيها و شناخت وضعيت 

البته هر . حاكم بر پيرامونشان با تمام تفاصيل و خوبيها و بديهاي آن، اختصاص بدهند
از هواهاي نفساني مطلوب باشد،  گاه فساد، شيوع يابد و دنيا ترجيح داده شود و پيروي

خلوت گزيني مثبت بوده و منفي نباشد و  نشيني و خلوت اشكالي ندارد، اما بايد گوشه
  3.مطابق مقتضاي راه حل پيش برود

: ، عايشه رضي اهللا عنها فرمود نشيني و خلوت گزيني پيامبر اكرم در مورد گوشه
: گويد شيخ محمد عبداهللا دراز مي» .ختپردا شبهاي متوالي به عبادت مي  اكرم پيامبر«
نه خيلي زياد بود و نه خيلي كم و اين بيانگر اين كنايه است از اينكه اين گونه شبها «

روي  و ميانه. پايبند بودبه آن ميانه روي پيامبر در كارها است كه قبل و بعد از بعثت 
  4».شعار ملت اسالم و رمز رهنمود پيامبر بزرگوار است

  
  وحي در غار حرا نزول -3

: فرمود. بخوان: را بود، جبرئيل نزد او آمد و گفتدر حالي كه در غار ح  پيامبر اكرم
بار سوم مرا سخت  را در برگرفت و براي  پس پيامبر اكرم. من خواندن بلد نيستم

  :فشار داد و گفت
 ù& tø%$# ÉΟó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& tø%$# 

y7 š/u‘ uρ ãΠtø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s) ø9 $$Î/    )،4 – 1 علق(  

                                                           
 .195، ص 1، سعيد حوي، ج يهالنبو ةالسير – االساس في السنه و فقها -1
 .، غضبانفقه السيره -2
 .، محمد عبدهالطريق الي المدينه -3
 .، داراالنصار، القاهره1978، چاپ دوم، 19، ص المختار من كنوز السنه -4
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بخوان به نام . بخوان چيزي را كه بر تو وحي شده است! اي محمد«
انسان را از خون بسته آفريده . آفريده است) همه چيز را(آن كه . پروردگارت

همان خدائي كه به . تر است دهبخوان و پروردگارت بزرگوارتر و بخشن. است
  ».وسيلة قلم آموخت

باشد كه در آن به  هاي سورة علق مي ، آيه هاي نازل شده بر پيامبر اكرم اولين آيه
ي آموخته كه يپردازد و خداوند به انسان چيزها اي مي آفرينش انسان از خون بسته

شرافت قرار داده است دانسته است، پس خداوند انسان را با دانش، مورد احترام و  نمي
دانش، گاهي در ذهن و . و اين امتيازي بود كه آدم به وسيلة آن بر فرشتگان برتري يافت

ها رسالت محمد آغاز  شود و با اين آيه بان است و گاهي با نوشتن انجام ميزگاهي در 
اين رخداد : نويسد مي في ظاللچنانكه سيد قطب در  ؛اي بزرگ بود گرديد و اين حادثه

زرگي بود و تالش ما در جهت شناسايي بزرگي و عظمت اين رخداد خارج از تصور ب
داللت آن نيز . ما باقي خواهد ماند؛ چراكه آن يك رخداد بزرگ و حقيقتي عظيم بود

اي كه اين  و لحظه... بزرگ و آثار و پيامدهاي آن در تمام زندگي انسانها نيز بزرگ بود
ترين لحظه در زمين و در طول تاريخ بوده  گويي بزرگ رخداد اتفاق افتاد، بدون گزافه

حقيقت اتفاقي كه در اين لحظه رخ داد چيست؟ حقيقت آن اين است كه خداوند . است
بزرگ و جبار و قهار و متكبر و پادشاه تمام جهان خواست بر موجود كوچكي به نام 

د اين موجود را با تي به نام زمين رحم نمايد و خداونساي از ه انسان و ساكن در گوشه
و مكاني براي به وديعت محل فرود نور خداوندي  انتخاب فردي از آنها براي اينكه

  1.نهادن حكمتش و محل فرود سخنان وي باشد مورد اكرام و بزرگداشت قرار داده است
در آغاز وحي الهي از قلم و اهميت آن و دانش تقدير شده و از جايگاه آن در 

و امتها تقدير به عمل آمده است و به اين اشاره شده كه ساخت و پرورش ملتها 
  1.علم و معرفت است ،بارزترين ويژگي انسان

شود؛ چراكه اولين سخني كه  جايگاه علم در اسالم روشن مي ،در اين رخداد بزرگ
  :گردد، دستور به خواندن است زل مينا  اكرم به پيامبر

 ù& tø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7În/ u‘ “ Ï%©!$# t,n=y{    
  ».بخوان به نام پروردگارت كه آفريده است«

                                                           
 .3936، ص 6، ج في ظالل القرآن -1
 .260، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -1
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دهد و مقام اهل علم را  نمايد و به آن دستور مي اسالم همواره به دانش تشويق مي
  :فرمايد خداوند مي. شمارد متاز ميبرد و آنها را بر ديگران م باال مي

 # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρ â“à±Σ $# (#ρâ“ à±Σ$$sù Æìsùötƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θè?ρ é& 

zΟù=Ïèø9 $# ;M≈y_u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Î7yz   )11 ،مجادله(  
اگر چنين كنيد، خداوند به كساني . برخيزيد! شود برخيزيد وقتي به شما گفته مي«

  ».بخشد اند، درجات مي از شما كه ايمان دارند و از علم بهره برده
  :مايدفر خداوند ميو 

 ô⎯ ¨Βr& uθèδ ìMÏΖ≈ s% u™ !$tΡ# u™ È≅ø‹©9 $# #Y‰ É`$y™ $VϑÍ←!$s%uρ â‘ x‹øts† nοtÅzFψ$# (#θã_ötƒuρ 

sπ uΗ÷q u‘ ⎯Ïμ În/u‘ 3 ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ̄Ρ Î) 

ã©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$#   )9 ،زمر(  
كنان و  يا كسي كه در اوقات شب سجده) ركي بهتر استچنين شخص مش(«

شود و از غذاب آخرت خود را دور  ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي
آيا كساني كه علم و : بگو. وار رحمت پروردگار خويش استدارد؟ و اميد مي

دانند برابراند؟ تنها خردمندان پند و  دانند با كساني كه نمي دانش دارند و مي
  ».گيرند ز مياندر

اوست كه انسان را به وسيلة قلم، علم آموخت و به . منبع علم مفيد، خداوند است
هرگاه انسانها از اين روش و شيوه دور شود و . دانست انسان چيزهايي آموخت كه نمي

  1.گردد دانش او از برنامه و شيوه خداوند متعال جدا شود، علمش اسباب نابودي او مي
  

   شكالت پيامبر اكرمنزول وحي و م -4
را چند بار فشار داد تا اينكه او را خسته كرد و از آن پس پيامبر   پيامبر اكرم ،جبرئيل

طور كه خداوند متعال فرموده  گرفت، آن با سختي و خستگي و سنگيني وحي را فرا مي
  :است

 $̄Ρ Î) ’Å+ ù=ãΖy™ šø‹n=tã Zωöθs% ¸ξ‹É)rO    ) ،5مزمل(  

                                                           
 .34يحيي، ص ، يحيي الالوحي و تبليغ الرساله -1
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به اين گونه به دليل بيان اهميت اين دين و   پيامبر اكرمحكمت نزول وحي بر 
عظمت آن و اهتمام ورزيدن به آن و همچنين بيان اين مسئله كه امت اسالم پس از 

  1.باشد سختي و رنج فراون به اين دين رسيده است، مي
، سخن  اي است برخالف سنتها و قوانين طبيعي كه پيامبر اكرم پديدة وحي معجزه

گيرد و از روي الهام و تأمل دروني و  فرا مي) جبرئيل(را توسط فرشته ) قرآن( خداوند
يابد و وظيفه  احساس و عواطف نيست؛ بلكه وحي بيرون از وجود پيامبر تحقق مي

پيامبر حفظ و رساندن آن به امت است، اما بيان و تفسير وحي با توجه به احاديث و 
  2.شود يامبر انجام مياز جانب خود پ  فرمايشات پيامبر اكرم

در حقيقت، وحي اساسي است كه تمام حقايق دين از قبيل عقايد و احكام ديني بر 
ملحدان به طعنه زدن و  ناز آنا قبلبنابراين، مستشرقان و . شوند اساس آن مرتب مي

اند تا پديده وحي را تأويل كنند و  ايجاد شك و ترديد در وحي پرداخته و كوشيده
و مورخان مورد اعتماد به ما  تهت آن را طوري كه از طريق صحاح سواقعيت و حقيق

محمد «: گويند  رسيده است، تحريف نمايند بنابراين، برخي از مستشرقان و ملحدان مي
محمد مردي : اند راهب آموخته است و برخي گفتهقرآن و اصول اسالم را از بحيراي 

  3».ماري صرع بوده استبوده كه داراي حالت عصبي و جنون يا مبتال به بي
حرا به هاي نادرست و غيرمنطقي آنان، در حقيقت محمد در غار  اما برخالف گفته

بخوان و اين : برد كه ناگهان جبرئيل با پيام الهي بر او نازل شد و به او گفت  سر مي
پديده فرايندي ذاتي و داخلي نيست كه از سخن گفتن با خويشتن و احساس دروني 

ته باشد؛ بلكه وحي، استقبال و فراگرفتن از حقيقتي بيروني است كه با محض نشأت گرف
را به   ذات و درون او ارتباطي ندارد و اين موضوع كه جبرئيل سه مرتبه پيامبر اكرم

تأييدي است براي اينكه وحي از بيرون آموخته » بخوان«: گويد دهد و مي شدت فشار مي
يم همين مطلب بوده كه ممكن است تصور شود و اين عمل جبرئيل به خاطر تفه مي

از آنچه ديد و   پيامبر اكرم. گيرد شود كه وحي از يك خيال دروني سرچشمه مي
دچار ترس و هراس گرديد و در حالي كه لرزه به اندامش افتاده بود، شتابان به  ،شنيد
به  به رسالت و نبوتي كه نمايد كه پيامبر اكرم اش بازگشت و اين داللت مي خانه

                                                           
 .31 - 30همان، ص  -1
 .129، ص 1، عمري، ج الصحيحه ةالنبوي ةالسير -2
  .64، بوطي، ص النبويه ةفقه السير -3
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د و به رساندن آن به مردم موظف شزودي بار گران آن به دوش او گذاشته خواهد 
أييد و تأكيد اين مطلب چنانكه خداوند متعال با ت ؛اي نداشت گردد، شوق و عالقه مي
  :فرمايد مي

 y7Ï9≡ x‹x. uρ !$uΖ ø‹ym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) % [nρâ‘ ô⎯ ÏiΒ $tΡ ÌøΒ r& 4 $tΒ |MΖ ä. “Í‘ ô‰s? $tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# 

Ÿωuρ ß⎯≈yϑƒM}$# ⎯Å3≈ s9 uρ çμ≈ oΨù=yèy_ #Y‘θçΡ “Ï‰ öκ̈Ξ ⎯Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±®Σ ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 4 

y7 ¯ΡÎ) uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’n<Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡u ÅÀ «!$# “Ï%©!$# …çμ s9 $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 Iωr& ’n<Î) «!$# çÅÁs? â‘θãΒW{ $#   
  )53 – 52 شوري،(  

كه قرآن است و مايه حيات (همچنين به تو نيز به فرمان خود روحي را «
ولي ما قرآن را نور . دانستي كه كتاب چيست تو قبالً نمي. وحي كرديم) باشد مي

عظيمي قرار داديم كه به وسيلة آن هر كه را از بندگانمان بخواهيم، هدايت كنيم 
  ».ازيس  و تو قطعاً به راه راست رهنمود مي

  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
 # sŒÎ) uρ 4’n? ÷Gè? óΟÎγøŠn=tæ $uΖ è?$tƒ# u™ ;M≈oΨÉi t/   tΑ$s% š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω tβθã_ötƒ $tΡ u™!$s) Ï9 

ÏMø $# Aβ# u™öà) Î/ Î öxî !#x‹≈ yδ ÷ρr& ã&ø!Ïd‰t/ 4 ö≅è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷βr& …ã&s!Ïd‰t/ é& ⎯ ÏΒ 

Ç›!$s) ù=Ï? û©Å¤ø tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈? r& ωÎ) $tΒ #© yrθãƒ  †n<Î) ( þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àMøŠ|Átã ’În1 u‘ 

z># x‹tã BΘ öθtƒ 5Ο‹Ïàtã ∩⊇∈∪ ≅è% öθ©9 u™ !$x© ª!$# $tΒ …çμ è? öθn=s? öΝà6 ø‹n=tæ Iωuρ 

Ν ä31u‘ ÷Šr& ⎯Ïμ Î/ ( ô‰s) sù àM÷VÎ7s9 öΝà6ŠÏù #\ßϑãã ⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ï&Î# ö6s% 4 Ÿξsùr& šχθè=É) ÷ès?   
  )16 -  15يونس، (  

القات ما اميدي شود، كساني كه به م وقتي آيات روشن ما بر آنها تالوت مي«
توانم  من نمي: بگو. ز اين بيار يا آن را عوض كنقرآني غير ا: گويند ندارند، مي

كنم مگر از وحيي كه به من  من پيروي نمي. از طرف خود عوض كنمآن را 
  ».ترسم روردگارم ميمن در صورت مخالفت، از عذاب روز بزرگ پ. شود مي

در مورد حقيقت وحي، خط بطالني ) رض(تداوم وحي و حديث صحيح عايشه
دكتر بوطي در . است بر عقايد و ديدگاههاي كساني كه در مورد آن شك و ترديد دارند

  : له را بيان داشته استئاين مورد، زيبا سخن گفته و چند مس
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اينكه، وقتي قرآن نازل  واضحي كه ميان قرآن و حديث وجود دارد تفاوت - 1
شد در حالي كه در مورد حديث به همين  شد، فوراً به دستور رسول خدا، نوشته مي مي

زيرا قرآن با همان كلمات و حروف  ؛نمود كه يارانش آن را به خاطر بسپارند اكتفا مي
شد، اما كلمات حديث چنين نبود؛ بلكه كلمات و تركيب آن از  توسط جبرئيل نازل مي

بنابراين، رسول اهللا، از اين . بود و فقط معنايش از جانب خدا بود  خود پيامبر جانب
  .كرد كه سخن خداوند با سخنان وي مخلوط شود پرهيز مي

شدند يا پاسخ آن را  را در بعضي از مسائل جويا مي  وقتي ديدگاه پيامبر اكرم - 2
اي از قرآن در مورد  ينكه آيهكرد تا ا داد و يا گاهي زماني طوالني سكوت اختيار مي نمي

در بعضي مسائل به صورت شخصي عمل   اكرم شد و گاهي پيامبر آن پرسش نازل مي
نمود و چه بسا به خاطر آن مورد  شد و او را توجيه مي اي نازل مي آن گاه آيه. كرد مي

  .گرفت عتاب و سرزنش قرار مي
يلة مكاشفة دروني، حقايقي از سواد بود و امكان ندارد كه انسان به وس پيامبر بي - 3

و حكايت مادر موسي كه نوزادش را به دريا انداخت و   تاريخ مانند داستان يوسف
ه خاطر حكمتي بود كه خدا داستان فرعون و ديگران را بداند و بيسوادي وي نيز ب

  :خواست مي
 $tΒ uρ |MΖä. (#θè=÷Fs? ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ö7s% ⎯ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ …çμ’ÜèƒrB šÎΨŠÏϑu‹Î/ ( # ]ŒÎ) 

z>$s? ö‘ ^ω šχθè=ÏÜö6ßϑø9 $#    )48 ،عنكبوت(  
اگر درباره چيزي كه به تو نازل شده است، در شك و ترديد هستي، از كساني «

گمان حق از جانب  بي. اند خوانده سؤال كن كه قبل از تو كتابهاي آسماني را مي
  ».پروردگارت براي تو آمده است، پس از زمرة مترددان مباش

تا چهل سالگي در ميان قومش   ابقه راستگويي و صداقت پيامبر اكرمس - 4
بنابراين، بايد در نخستين . مستدعي اين است كه قبل از آن با خود راستگو بوده است

برسي خود از پديده وحي، در مورد آن پديده قضاوت نمايد كه آيا كسي كه بر او وحي 
. ار نوعي ترديد و خيال گشته استاي از جانب خداست و يا دچ آورده است، فرشته

  :فرمايد كه خداوند در اين مورد ميچنان
 βÎ* sù |MΖä. ’Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$uΖ ø9 t“Ρ r& šø‹s9 Î) È≅t↔ó¡sù š⎥⎪Ï%©!$# tβρ â™tø) tƒ 

|=≈ tFÅ6 ø9$# ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6s% 4 ô‰s) s9 š‚u™!% ỳ ‘,ysø9 $# ⎯ ÏΒ šÎi/¢‘ Ÿξsù £⎯ tΡθä3s? z⎯ÏΒ 
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t⎦⎪ÎtIôϑßϑø9 $# ∩®⊆∪ Ÿωuρ £⎯ tΡθä3s? z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/ ¤‹x. ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# šχθä3tGsù 

z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ y‚ø9$#   ) ،95 -  94يونس(  
پس از كساني كه  ،ايم، شك و ترديد داري اگر تو در آنچه بر تو نازل كرده«

خوانند بپرس و حق از جانب پروردگارت نزد تو آمده  كتاب قبل از تو را مي
كنندگان مباش و از كساني مباش كه آيات خدا را تكذيب است، پس از شك 

  ».شوي آن گاه از خسارت ديدگان مي. نمودند
كنم و  شك نمي«: بعد از نزول اين آيه گفت  روايت شده است كه پيامبر اكرم

  1».پرسم نمي
  

  انواع وحي -5
  : و مراتب وحي عبارتند از ابن قيم انواعاز نظر علما و 

  رؤياي صادقانه -1
يد مگر اينكه مانند روشنايي د آغاز وحي با رؤياي صادقانه بود و آن حضرت خوابي نمي

خواب پيامبر وحي است و خداوند متعال : يافت و در حديث آمده است تحقق ميصبح 
  : گفته است  در حق ابراهيم و اسماعيل

 ¢© o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘r& ’Îû ÏΘ$uΖyϑø9 $# þ’ÎoΤr& y7 çtr2 øŒr& ö    
  ».كنم بينم كه تو را ذبح مي ي فرزندم درخواب ميا«

  الهام -2
 كـه چنان ؛الهام يعني اينكه فرشته در قلبش چيزي القاء كند بدون آنكه او فرشـته را ببينـد  

لن تموت نفـس حتـي تسـتكمل    » «.1إن روح القدس نفث في روعي«: پيامبر فرمودند
روح القدس ايـن مطلـب را در   يعني  »2رزقها و اجلها فاتقوا اهللا واجملوا في الطلب

اش  نكه پـيش از آن روزي آقلبم القاء نمود كه هيچ كس مزه مرگ را نخواهد چشيد مگر 
  .ه باشد، پس از خدا بترسيد و زيبا بخواهيدردرا در دنيا به تمام و كمال دريافت ك
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  نزول وحي با صدايي همانند صداي بانگ جرس -3
چنانكه در حديث  ؛بود  اكرم ي بر پيامبرترين نوع وح ترين و سنگين اين وحي سخت

آيد  گاهي وحي بر من مانند صداي زنگ مي: رضي اهللا عنها آمده است كه فرمود عايشه
شود كه آنچه را  تر است و از من در حالي جدا مي كه از همة انواع وحي بر من سخت

شود و  هر ميام و گاهي نيز فرشته به صورت يك مرد برايم ظا كه گفته است، فرا گرفته
  1.كنم گويد حفظ مي آنچه را مي

  سخن گفتن به صورت مستقيم با خدا -4
گويد، همان  خداوند بدون وساطت فرشتگان با پيامبران سخن مي ،در اين گونه وحي

گونه كه با موسي بن عمران سخن گفت و اين مرتبه از وحي براي موسي به طور قطعي 
از طريق حديث اسراء به اثبات   مبر اكرمبا نص قرآن ثابت است، اما براي پيا

  2.رسد مي
  فرشته به صورت اصلي خويش لنزو -5

اش كه خداوند آن را به آن صورت آفريده است،  اينكه فرشته وحي را به صورت اصلي
  .نمايد را خداوند اراده نمايد، بر او وحي مي بيند و آنچه مي
  يك فرد عادي و معموليدر قالب   تجسم فرشته وحي نزد پيامبر اكرم -6

دهد و او هر آنچه را كه  در اين گونه از وحي، آن حضرت را مورد خطاب قرار مي
در اين مرتبه از وحي است كه گاهي صحابه  .گيرد يابد و فرا مي گويد در مي فرشته مي
  1.توانستند ببينند وحي را مي نيز فرشته

جامعة انساني پس از اينكه  نزول وحي بر پيامبر خدا آغاز دوران جديدي در حيات
  .آمد بشر در ظلمتكده، راه را گم كرده و سرگردان شده، به حساب مي

از همه مردم  با وجود اينكه او  براساس نص حديث نزول وحي بر پيامبر اكرم
دوران رسالت حوادث تر بود، چنانكه در خالل بيست و سه سال زندگي  دليرتر و قوي

باشند، دشوار بود و علّت  مير شجاعت و قوت قلب وي مختلفي پديد آمد كه بيانگ
ترين فرد بشر نازل   دشواري وحي اين بود كه كالم خدا توسط بزرگ فرشتگان بر بزرگ

                                                           
 .2دء الوحي، شمارة ، كتاب ببخاري -1
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به راستي كه وضعيتي ترسناك و مسئوليت بزرگي بود براي كسي كه توان تحمل . شد مي
رسالت و رساندن آن  آن را نداشت مگر كسي كه خداوند او را براي به دوش گرفتن اين

  1.برگزيده باشد
بر جان  »لقد خشيت علي نفسي«: چنانكه در روايتي آمده است كه رسول اهللا فرمود 

بعد از   اكرم پيامبر«: گويد همچنين عايشه مي. كنم طر ميخ ترسم و احساس خود مي
و تپيد، نزد خديجه آمد  نزول اولين آيات وحي در حالي برگشت كه قلبش به شدت مي

آنها او را پوشاندند تا اينكه ترس و هراس از او دور » مرا بپوشانيد مرا بپوشانيد«: گفت 
من او را «: اند فرمود م از عايشه روايت كردهو در روايتي ديگر كه بخاري و مسل» .شد
شد و در حالي نزول  كه در روز خيلي سرد وحي بر او نازل مي ،يعني پيامبر را ،ام ديده

  2».اش عرق سرازير بود گشت كه از پيشاني شد و از او جدا مي وحي تمام مي
شد از شدت  نازل مي  وقتي وحي بر پيامبر اكرم«: گويد نيز مي  عباده بن صامت

  3».شد اش متغير مي اندوهگين و چهرهآن 
  

  در گسترش اسالم ي اهللا عنهانقش خديجه رض -6
د برگشت و لو نزد خديجه بنت خويتپيد  در حالي كه قلبش به شدت مي  پيامبر اكرم

را  ماجرا  اكرم پيامبر. او را پوشاندند تا اينكه هراس از او دور شد! گفت مرا بپوشانيد
خديجه . كنم ترسم و احساس خطر مي بر خودم مي: به اطالع خديجه رسانيد و گفت

وندي را كند؛ تو پيوند خويشا نه هرگز، سوگند به خدا كه خداوند تورا خوار نمي: گفت 
كشي و  كني و بار ديگران را بر دوش مي داري و بينوايان را كمك مي برقرار مي

شوند، ياري  نواز هستي و كساني را كه در راه حق دچار گرفتاري و مشكالت مي مهمان
  .دهي مي

نمايد؛ زيرا او از شنيدن اين خبر پريشان  گفتار خديجه بر قوت قلب او داللت مي
رد و عالوه بر اين رفتن او كآرامش از ماجراي اتفاق افتاده استقبال نشد و نترسيد و با 

. 1باشد را براي او بيانگر قوت قلب خديجه ميجنزد ورقه بن نوفل و بازگو كردن ما
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نمايد؛ چراكه او  واكنش خديجه در برابر خبر وحي بر گستردگي ادراك او داللت مي
يسه كرد و فهميد كه چون محمد بر آنچه را شنيده بود با وضعيت واقعي پيامبر مقا

خوبيهاي اخالقي خو گرفته است، هيچ گاه خداوند او راخوار نخواهد كرد و اين 
دارد بيانگر اين  توصيف خديجه در مورد پيامبر كه پيوند خويشاوندي را برقرار مي

مطلب است كه هر كس چنين كند، آمادگي الزم را دارد كه به ساير مردم خير و خوبي 
اگر . اي براي هويدا شدن اخالق او است ند؛ زيرا رفتار انسان با خويشاوندانش آيينهبرسا

در به دست آوردن و جمع نمودن خويشاوندانش با خوبي كردن به آنها موافق شود، 
  1.تر خواهد بود طبيعي است كه در به دست آوردن ديگران موفق

ت خود از سنتهاي خدا ام المؤمنين خديجه رضي اهللا عنها براساس فطرت و شناخ
داشت كه   اكرم در آفرينش الهي و براساس يقيني كه به سرمايه بزرگ اخالقي پيامبر

اي برخوردار  هيچ انساني در زندگي عادي خود و در برخوردبا مردم از چنين سرمايه
داد كه  نيست و همچنين با الهام از سوابق محمد كه مورد عنايت خداوند بود و نشان مي

  2.مورد بزرگداشت خداست، ايمان آوردمحمد 
خديجه را واداشت تا بالفاصله ايمان   خصوصيات ذاتي و دروني پيامبر اكرم

بياورد؛ زيرا او يقين داشت كه شوهرش داراي سرشت و خصلتهاي نيك كامل است و 
بنابراين، . ترين خصلتها آن است كه موفقيت انسان را تضمين بكند كامل بهترين و
فات و ويژگيهاي كمال چنين استنباط كرد كه او صمتصف بودن محمد به آن  خديجه از

هرگز در معرض خواري قرار نخواهد گرفت؛ چون خداوند او را بر خوبيهاي اخالقي 
و سابقه طوري كه در داشتن كماالت و خوبيهاي اخالقي ضرب المثل بود . سرشته بود

اخالق نيك بيارايد، سپس او را در نداشت كه خداوند يكي از بندگانش را با صفات و 
پس چگونه با محمد كه در اوج صفات كمال است، چنين . زندگي خوار و ذليل بگرداند

  1!نمايد؟ مي
عالم بزرگوار ورقه بن نوفل، خديجه تنها به اين اكتفا نكرد؛ بلكه نزد پسر عمويش، 

نتظر ظهور ايشان ورقه كه عالمي نصراني بود و از تعاليم انجيل آگاهي داشت، م. رفت
. اي گفت كه اثر خوبي در پا برجايي و تقويت قلب پيامبر گذاشت بود، سخنان ارزنده
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همچنين ورقه پيامبر را خبر داد كه رازدار بزرگ با او سخن گفته است كه سفير ميان 
رسيم كه منتظر مبعث پيامبر  از اشعار ورقه نيز به اين نتيجه مي. باشد خدا و پيامبرانش مي

  : بوده است  رماك
 لججــت و كنــت فــي الــذكري لجوجــا

  

  ــم ــيجا طلهــ ــث النشــ ــا بعــ  المــ
  

ــف ــد وص ــه بع ــن خديج ــف م  و وص
  

 ال انتظـــاري يـــا خـــديجافقـــد طـــ 
  

ــبطن المكَّ ــائيبــ ــين علــــي رجــ  تــ
  

 حــــديثك ان اري منــــه خروجــــا 
  

بمــــا خبـــس رتنــــا مــــن قــــول قـ 
  

ــا    ــراه ان يعوجـ ــان اكـ ــن الرهبـ  مـ
  

 ســـــود فينـــــايبـــــان محمـــــدا س
  

ــا  و  ــه حجيج ــون ل ــن يك ــم م  1يخص
  

به خاطر اندوهي كه از ديرباز اشكها را جاري . دهد ام ياري نمي ام و حافظه نابينا شده«
برحسب . خديجه مكرر توصيف نمود و انتظار من اي خديجه طوالني شده است. سازد مي
و براساس هاي تو  با توجه به گفته. هاي تو من اميدوارم كه در دل شهر مكه ظهور بكند گفته

سخن راهبان من اميدوارم كه محمد به زودي سرور ما بشود و با كساني كه عليه او قيام 
  ».كنند، بجنگد مي

را تصديق نمود و پيامبر در مورد   بدين صورت ورقه بن نوفل رسالت پيامبر اكرم
چنانكه از عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه  ؛ورقه گواهي داد كه در بهشت است

  1».ام ديده) در بهشت(به ورقه ناسزا نگوييد، من براي او يك يا دو باغ «: مبر گفتپيا
همچنين از عايشه رضي اهللا عنها روايت شده است كه خديجه رضي اهللا عنها از 

در خواب او را ديدم كه لباس سفيد بر تن «: در مورد ورقه پرسيد، فرمود  پيامبر اكرم
  ».داشت بود، لباس سفيد بر تن نمي اهل دوزخ مي راگ پندارم كه داشت، پس چنين مي

در   اكرم ابويعلي با سند حسن از جابر بن عبداهللا روايت نموده است كه از پيامبر
در خواب ديدم كه او در بهشت است و لباس «: ورد ورقه بن نوفل پرسيدند، فرمودم

  2».ابريشمي بر تن دارد
ايفا نمود؛ زيرا در جامعه و   كرمخديجه نقش بسيار مهمي در زندگي پيامبر ا

قومش داراي شخصيت مهمي بود و از نظر مهرباني و بردباري و فرزانگي و قاطعيت و 
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داوند در مورد ازدواج پيامبر ديگر خوبيهاي اخالقي داراي كفايت بود و حكمت خ
اين بود كه پيامبر الگوي جهانيان و به ويژه سرمشق دعوتگران به  و خديجه اكرم
خدا بود، پس ازدواج ايشان و خديجه در واقع الهامي است از جانب خداوند به  سوي
سي بجويند تا اهداف أكه در اين زمينه به داعي بزرگ ت حامالن دعوت اسالمي تمامي

  1.نمايند، برايشان محقق شود بلندي كه آنان براي تحقق آن تالش مي
اعيان دين است؛ زيرا داعيان راه اي زيبا و الگويي واال براي همسران د خديجه، نمونه

كنند، تفاوت دارند و هيچ گونه  خدا با ساير مرداني كه از زير بار دعوت شانه خالي مي
شباهتي بين داعيان و ديگران وجود ندارد؛ چراكه او صاحب هدف و رسالت است و از 

 يابد، گردد و قدرت مفسدان فزوني مي شود و فساد منتشر مي اينكه امت تباه مي
هاي دشمنان اسالم و ستم  داعي به خاطر مشكالتي از قبيل توطئه .شود اندوهگين مي

گرسنگي و تحقيري كه مسلمانان در شرق و غرب به آن گرفتاراند، اندوهگين است و از 
 ،داعي. برد آواره شدن و شكنجه گرديدن و در تنگنا قرار گرفتن دعوتگران رنج مي

را به ديگران برساند و چنين وظيفه و مسئوليتي، كه واجب است آن صاحب پيامي است 
خواهد كه اوقات خواب و استراحت و اوقات همسر و فرزندانش را  فرصت زيادي مي

طلبد به شرطي  اين مسئوليت، قرباني كردن مال و وقت و تمام دنيا را مي. گيرد از او مي
از دارد كه فريضة دعوتگر به همسري ني. كه دعوت در راه خدا و براي رضاي خدا باشد

دهد و  دعوت الي اهللا و اهميت آن را درك كند وتمام كارهايي كه شوهرش انجام مي
برد را درك نمايد و آن  گردد و دشواريهايي كه از آن رنج مي سختيهايي كه متحمل مي

گاه با حمايت از او كارش را آسان نمايد و او را در آن ياري دهد نه اينكه مانع وخاري 
زن نيك و پارسا نقش مهمي در موفقيت دعوت دارد و . 1اه شوهرش باشدبر سر ر
؛ بلكه خود او نيز در نسبترا   نه تنها راه كمال و ترقي پيامبر اكرم) رض(خديجه

هاي نزول وحي همانند بالي جهت پرواز  تمامي مقاطع مختلف و حتي از اولين لحظه
ح و نيكوكار كه آمادگي پذيرفتن بدون ترديد زن صال. قرار گرفت  تر پيامبر سريع

چنين رسالتي را داشته باشد، نقش بزرگي در موفقيت شوهر در رسيدن به اهدافش دارد؛ 
دعوت به خداوند . باشند به ويژه در مسئوليتهايي كه مخاطبان اصلي آنها، مردم مي

 كشد، پس اگر داعي راه خدا، موفق ترين باري است كه انسان آن را به دوش مي بزرگ
                                                           

 .69، ص 1، حميدي، ج سالميالتاريخ اال -1
 .40، الباللي، ص وقفات تربويه من السيره النبويه -1
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شود با همسري نيكوكار و داراي كفايت ازدواج نمايد، در رفتار با ديگران نيز موفق 
  1.خواهد بود

 »هحالصـال  ةالدنيا متاع و خير متاع الـدنيا المـرأ  «: پس رسول اهللا زيبا فرموده است كه
  2».دنيا، متاع و كااليي است و بهترين متاع دنيا، زن صالح و نيكوكار است«

  
  بر نسبت به خديجه رضي اهللا عنهاوفاداري پيام -7

او نسبت به . اي واال در وفاداري و نيكي كردن با اهل نيكي بود نمونه  پيامبر اكرم
همسر مخلص خود در زندگي و پس از مرگش نهايت وفادار بود و او را در زندگي به 

روايت   از ابوهريره. اي در بهشت مژده داد وسالم خدا و جبرئيل را به او رسانيد خانه
آمد و گفت اين خديجه است پيش تو آمده   جبرئيل نزد پيامبر اكرم«: است كه گفت

وظرفي پر از آب و غذا همراه دارد، چون به نزد تو آمد از جانب پروردگارش و از 
اش بده كه هيچ سر و  اي طاليي در بهشت مژده برسان و به خانهجانب من به او سالم 

  1».نخواهد بود صدا و كدورت و رنجي در آن
بر «: دارد پس از مرگ وي چنين بيان مي عايشه وفاداري پيامبر را نسبت به خديجه

من او را نديده بودم، اما پيامبر . مدبر هيچ يك از زنان پيامبر به اندازه خديجه رشك نمي
كشت و سپس آن را قطعه  كرد و گاهي گوسفندي را مي به كثرت از او ياد مي  اكرم

گويا در دنيا زني : گفتم گاهي به او مي. فرستاد ه ميمود و به دوستان خديجن قطعه مي
او چنين و چنان بود و من از او فرزند : فرمود خديجه وجود نداشته است؟ ميغير از 
خواست،   و هنگامي كه يكي از خواهران خديجه اجازة ورود نزد پيامبر اكرم» .2داشتم

از عايشه رضي اهللا عنها . چون به ياد خديجه افتاد ايشان اظهار شادماني و سرور نمود؛
هاله بنت خويلد، خواهر خديجه اجازه خواست نزد پيامبر «: روايت است كه گفت 

پيامبر اورا از صدايش كه شبيه صداي خديجه بود شناخت و خوشحال شد وگفت . بيايد
، پيرزني از چقدر تو: من از شدت رشك بر خديجه گفتم! ستهاله بنت خويلد ا! خدايا

                                                           
 .68، ص 1، حميدي، ج التاريخ االسالمي -1
 .، كتاب الرضاع1090، ص 1467، شمارة مسلم -2
 .2432، شمارة 1887، كتاب فضائل الصحابه، ص مسلم -1
 .132، ص 7، كتاب مناقب االنصار، ج البخاري -2
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كني كه دندانهايش از پيري افتاده بود ودير زماني است كه وفات  پيرزنان قريش را ياد مي
  1».كرده و خداوند زنان بهتري به تو داده است

احترام  آمدند، مورد زناني را كه در زمان خديجه نزد آنها مي  همچنين پيامبر اكرم
  2.از ايمان است حفظ پيمان و روابط: فرمود داد و مي قرار مي

  
  سنت دروغ انگاشتن و تكذيب پيامبران -8

كاش تا آن زمان كه قومت ! بودم اي كاش من تا زمان دعوت تو نيرومند مي: ورقه گفت
آيا آنان مرا بيرون : فرمود  پيامبر اكرم. كنند، زنده بودم تو را از وطن بيرون مي

نياورده است مگر اينكه  ،اي و آوردههيچ مردي همانند آنچه را كه ت. بله: كنند؟ گفت مي
خواهم   اگر روزگار تو را دريابم، تو را شايسته ياري. اند همگان با او دشمني آغاز كرده

باشد  حديث بيانگر يكي از سنتها و قوانين ملتها در برخورد با داعيان خدا مياين . 1كرد
  :فرمايد  وم لوط مير مورد قچنانكه خداوند د ؛و آن سنت تكذيب و بيرون راندن است

 $yϑsù šχ%Ÿ2 z>#uθy_ ÿ⎯Ïμ ÏΒöθs% HωÎ) βr& (#þθä9$s% (#þθã_Ì÷zr& tΑ#u™ 7Þθä9 ⎯ÏiΒ 

öΝ ä3ÏGtƒös% ( öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρ ã£γsÜtGtƒ     ) ،56نمل(  
لوط و پيروانش را از شهر و ديار خود : اسخ قوم او جز اين نبود كه گفتندپ«

  ».پاكدامن و بيزار از ناپاكيها هستندبيرون كنيد، آنان مردماني 
  :و آن طور كه قوم شعيب گفتند

 tΑ$s% _|yϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#ρçy9õ3tFó™$# ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏΒ öθs% y7̈Ζy_Ì÷‚ãΖs9 Ü=ø‹yèà±≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ 

(#θãΖtΒ#u™ y7 yètΒ ⎯ ÏΒ !$oΨ ÏKtƒös% ÷ρ r& ¨βßŠθãètGs9 ’Îû $uΖ ÏḠ=ÏΒ 4 tΑ$s% öθs9 uρ r& $̈Ζ ä. t⎦⎫Ïδ Ì≈ x.    
  )88االعراف، (  

حتماً تو و كساني را كه با ! اي شعيب: راف و سران متكبر قوم شعيب گفتنداش«
كه به آئين ما مگر اين. كنيم اند از شهر و آبادي خود بيرون مي تو ايمان آورده

 در حالي كه دوست. آئيم آيا ما به آئين شما در مي: شعيب گفت. درآئيد
  ».!نديم؟سپ داريم و نمي نمي

                                                           
 .2437، شمارة 1889، كتاب فضائل الصحابه، ص مسلم -1
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  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
 tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx Ÿ2 öΝÎγÎ=ß™ ãÏ9 Νà6 ¨Ψy_Ì÷‚ãΖs9 ô⎯ÏiΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& ÷ρ r& 

χßŠθãètFs9 ’Îû $uΖ ÏḠ=ÏΒ ( #© yr÷ρ r'sù öΝÍκös9 Î) öΝåκ›5u‘ £⎯ s3Î=öκß] s9 š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$#   
  )13ابراهيم، (  

گرديد يا اينكه شما را از  ئين ما باز مييا به آ: گفتندكافران به پيغمبران خود «
كنيم، پس پروردگارشان به آنان پيام فرستاد كه حتماً  سرزمين خود بيرون مي

  ».كنيم ستمكاران را نابود مي
  

  فترت وحي -9
: گويد حافظ ابن حجر مي. اند گفته وحي سخن تان در گذشته و حال از فترسنوي سيره

زايل شدن زول وحي براي مدتي و علت اين امر فترت وحي يعني به تأخير افتادن ن
به آن دچار شده بود، لذا فترت وحي   بود كه پيامبر اكرم  اي يوحشت و هراس درون

از جابربن عبداهللا انصاري . 1به وجود آمد تا به نزول مجدد وحي اشتياق پيدا نمايد
رفتم  اه ميدر حالي كه ر«: فترت وحي گفتدر مورد   روايت است كه پيامبر اكرم

 اي كه در غار حرا نزد چشمهايم را به باال دوختم و ديدم فرشته. ناگهان صدايي شنيدم
پس بازگشتم و . است، ترسيدم من آمده بود، بر كرسيي در ميان آسمان و زمين نشسته

  :ها را نازل نمود خداوند اين آيه آن گاه. مرا بپوشانيد: گفتم
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρ r'sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ÏO uρ öÎdγsÜsù ∩⊆∪ 

t“ ô_”9 $# uρ öàf÷δ $$sù   )،5 – 1 مدثر(  
اي جامه بر سر كشيده، برخيز و بترسان و تنها پروردگارت را به بزرگي بستاي «

  ».و جامة خويش را پاكيزه دار و خود را از آلودگيها پاك گردان
روايت : گويد فوري مي صفي الرحمن مبارك. 2شد نازل مي از آن پس وحي، مرتب

ابن سعد از ابن عباس بر آن داللت دارد كه مدت فترت وحي چند روز بيش نبوده است 
رسيم، اما آنچه مشهور است كه مدت  و بعد از بررسي همه جانبه نيز به همين نتيجه مي

بايد . وجه درست نيست زمان فترت وحي سه سال يا دو سال و نيم بوده است به هيچ
                                                           

 .36، ص  1، ج فتح الباري -1
 .4، بدء الوحي، شمارة البخاري -2
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و  1در دوران فترت، اندوهگين و دچار حيرت و دهشت بود  دانست كه پيامبر اكرم
رفت تا خويشتن را به  اند كه او بر فراز قلة كوهها مي نويسان گفته آنچه برخي از سيره

دا داد كه پيامبر و رسول خ را مژده مياو شد و  پايين بيندازد و جبرئيل براي او آشكار مي
  2.است، حديث مرسل و ضعيفي است و با عصمت پيامبران تضاد دارد

                                                           
 .80 – 79، ص الرحيق المختوم -1
 .434 – 433، ص 2، سهيلي، ج الروض االنف -2



 

  

  فصل دوم
  دعوت پنهاني

  دستور خداوند درباره ابالغ رسالت
يقين رسيد كه پيامبر خداي مهربان و بزرگوار گرديده است و جبرئيل براي بار محمد به 

  :ابالغ نمود دوم نازل گرديد و اين فرمودة الهي را به او
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘É‹Ρ r'sù ∩⊄∪ y7−/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ÏO uρ öÎdγsÜsù   

  )4 – 1 ،مدثر(  
شدند، در حقيقت اعالمي بودند به پيامبر  ها كه يكي پس از ديگري نازل مي اين آيه

گي بر عهدة ركه زمان استراحت و خواب و آرامش گذشته است و اينك كار بز  اكرم
را با تمام  وقت آن رسيده است كه رسالت. طلبد است كه آمادگي و بيداري مي تو

تبليغ و تبشير و انذار مردم برآيي و  دسنگيني و خطير بودن آن به دوش بگيري و درصد
بايست در برابر خستگي وحي قوي باشي؛  با وحي نيز انس بگيري و عالوه بر آن مي

  1.استزيرا وحي منبع رسالت و ياور دعوت تو 
روند، در آن نيز  ها عالوه بر اينكه اولين دستور تبليغ و دعوت به شمار مي اين آيه

يكتاپرستي، ايمان داشتن به : اند از بيان شده است كه عبارت  خالصة رسالت محمد
  2.روز قيامت، پاكيزه كردن وجود و دور كردن فساد از جماعت و جلب فايده

نمود تا براي به دوش گرفتن و تبليغ پيامهاي  ريك ميرا تح  ها پيامبر اكرم اين آيه
. پروردگارش بپاخيزد و با دعوت خويش به جلو حركت كند و به موانع توجهي ننمايد

‰ $pκšآية  r'̄≈ tƒ ãÏoO£‰ ßϑø9 $#  ت قعالوه بر اينكه ندائي مملو از لطف و مهرباني بود، در حقي
ز اوقات خواب و استراحت و به دنبال اعالمي بود براي تحريك اراده و دوري گزيدن ا

اي قاطع و جدي  و با اراده) برخيز(» قُم«: اين ندا دستور قطعي به برخواستن داده شد 

                                                           
 .90، غزالي، ص فقه السيره -1
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 »رذنْأَ«: و اينكه فرمود. ركت كن و بپا خيزجهت محقق نمودن وظيفه ابالغ پيام الهي ح
ست و سپس براي بيانگر آن است كه اين دعوت نيازمند شكيبائي و جهاد ا) بيم ده(

 y7: فرمود  تقويت ارادة پيامبر اكرم −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù  موانع و مشكالت راه،  يعني در برابر
هرچند كه بزرگ باشند، توجه نكن و امور مردم را بزرگ مپندار و احساس ضعف ننما 
و جز پروردگارت هيچ كسي را تعظيم مكن كه تو را زماني كه در كمر پدر و شكم مادر 

 ،نمود و بر سفره فضل خويش پرورش داد و با احسان وجود خويش تدي، حفاظبو
براي برعهده گرفتن مورد عنايتت قرار داد بعد از آنكه تو را از نظر جسمي و اخالقي 

  ترين رسالت خويش آماده نمود و به پيامبري برگزيد  امانت بزرگ
 y7−/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù  ي تنها براي خداوند بجاست و هيچ پس هر تعظيم و تكبير و بزرگداشت

  1.هايش با او در آن مشاركت ندارد كسي و هيچ چيزي از آفريده
 7: و فرمودة خداوند t/$u‹ÏO uρ öÎdγsÜsù  گويا به پيامبر اكرم   گفته شده است، گرچه

تو فطرتاً پاك و پاكيزه هستي و با خوبيهاي اخالقي كه خداوند تو را به آن آراسته نموده 
باشي و با رسالتي كه خداوند به تو بخشيده است،  ت و در اوج و كمال انسانيت مياس

تو را براي اين روز آماده نموده است، لذا بيشتر نياز به پاكيزه داشتن خودداري؛ پس به 
خوبيها در زندگي و رفتار خود با انسانها و ساير موجودات بيفزا؛ چراكه تو امروز پيامبر 

هستي و كمال رسالت و پيغام خداوندي در كمال اخالق اجتماعي خدا براي جهانيان 
و بردباري و بخشش و نيكوكاري نكات برجسته اخالق متبلور خواهد شد و صبر 

اند و بايد در تبليغ دعوت به سوي خدا كوشا باشي و هيچ اذيت و آزاري و  اجتماعي
  2.بالهاي كمرشكن تو را از رفتن به سوي هدف باز ندارد

“ tين گفته خداوند كه و در ا ô_”9 $# uρ öàf÷δ $$sù  گويا به پيامبر اكرم   گفته شده
بايد قصد و نيت تو در ترك گفتن آن، عمل به  ،اي است آنچه فطرتاً و طبعا ترك نموده

وظيفه و به جا آوردن عبادت باشد تا براي امت الگو قرار گيري و در پرتو رهنمود 
  3.باشد انگر پاكي امت توبيرسالت تو 
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  آغاز دعوت پنهاني
به صورت پنهاني دعوت خود را   اكرم هاي سوره مدثر، پيامبر بعد از نازل شدن آيه

  .كرد شروع نمود، طبيعي بود كه بايد از خانواده و دوستان و خويشاوندانش آغاز مي
  
  اسالم آوردن خديجه رضي اهللا عنها -1

يا نخستين فردي كه به ايشان ايمان  ايمان آورد و  نخستين زني كه به پيامبر اكرم
او اولين كسي بود كه وحي الهي را از زبان پيامبر . آورد، خديجه رضي اهللا عنها بود

شنيد و اولين كسي بود كه قرآن را تالوت كرد و نيز اولين كسي بود كه نماز را  اكرم
تين مكاني است نخسبعد از غار حرا ياد گرفت، در نتيجه خانه خديجه   از پيامبر اكرم

  1.هاي الهي را تالوت نمود آيه  كه جبرئيل بر پيامبر اكرم
اولين چيزي كه خداوند بعد از اقرار به توحيد فرض نمود، بر پاداشتن نماز بود و در 

به همسرش، خديجه، وضو و نماز را   اكرم روايات حديث آمده است كه پيامبر
آمد و طريقه وضو   نزد پيامبر اكرم بعد از فرض شدن نماز، جبرئيلوقتي . آموخت

نيز همانند جبرئيل وضو   گرفتن و نماز خواندن را به ايشان آموخت، پيامبر اكرم
پيامبر خدا نزد خديجه گرفت و سپس پشت سر جبرئيل نماز را ادا نمود و بعد از آن 

خديجه همانند پيامبر وضو گرفت، سپس پيامبر با خديجه نماز . آمد و وضو گرفت
  2.خواند آن گونه كه جبرئيل با او نماز خوانده بود

  
   ردن علي بن ابي طالباسالم آو -2

. خديجه، علي بن ابي طالب، از ميان كودكان، نخستين كسي بود كه ايمان آورد از بعد
خداوند بر . علي در آن وقت ده سال سن داشت 3براساس اقوال طبري و ابن اسحاق
الم در آغوش و دامان پيامبر رشد و پرورش يافت؛ علي منت گذاشت كه قبل از اس

                                                           
 .36، عصمه الدين كركر، ص في العهد النبوي ةالمرا -1
 .41، صالح الشامي، ص رهمعين السي – 244، ص 1، ج ابن هشام -2
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درصدد جبران زحماتي بود كه ابوطالب در دوران كودكي او   چراكه پيامبر اكرم
  1.رشد نمود  متحمل شده بود، لذا علي از همان كودكي در دامان پيامبر اكرم

  2.سومين نفري بود كه نماز خواند ،و خديجه  علي بعد از پيامبر اكرم
به   اند كه هنگام فرا رسيدن وقت نماز، پيامبر اكرم ي از علما بر اين عقيدهبرخ

طالب با پنهان كردن ماجرا از پدر و ساير  رفت و علي بن ابي هاي اطراف مكه مي دره
خواندند و چون  رفت و هر دو در آن جا نماز مي اش همراه رسول خدا مي افراد خانواده
پاكيزه و آراسته و سرشار از ايمان و صداقت و وفاداري رسيد، به آن خانة  عصر فرا مي

  3.گرفتند گشتند و آرام مي كه سرچشمه خوبيها بود، برمي
  

  اسالم آوردن زيد بن حارثه -3
و پسر خوانده او،   كه از بردگان ايمان آورد، بردة آزاد شدة پيامبر اكرماولين كسي 

براي آزادي او به مكه آمدند، با وجود وقتي پدر و عموي زيد . زيد بن حارثه كلبي، بود
اختيار امر را به او سپرده بود، او بردگي را به شرط در خدمت بودن   اينكه پيامبر اكرم

من هرگز  :عرض كرد  ترجيح داد و به پيامبر اكرم  اكرم پيامبر به آزادي بدون پيامبر
عمو و پدرش . كارة منيكسي را بر تو ترجيح نخواهم داد؛ چراكه تو پدر و عمو و همه 

بله من چيزي از اين : دهي؟ گفت گي را بر آزادي ترجيح ميبرد! واي بر تو: به او گفتند
  4.گزينم ام كه هيچ كس را بر او برنمي مرد ديده

  
   ران پيامبردخت -4

زينب و ام كلثوم و فاطمه و رقيه، . درنگ اسالم را پذيرفتند نيز بي  دختران پيامبر اكرم
بعثت از رفتار نيكوي پدرشان كه از اعمال اهل جاهليت از قبيل پرستش بتها و  قبل از

                                                           
 .246، ص 1، ج ابن هشام -1
 .115، ص 1، ابن سيد الناس، ج عيون االثر -2
 .42، عصمه الدين، ص في العهد النبي ةالمرا -3
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نمود و نيز از رفتار مادر مهربانشان متأثر شده بودند و بعد از  ارتكاب گناهان پرهيز مي
  1.شتابان ايمان آوردند  بعثت پيامبر اكرم

اي بود كه  خانهبه اسالم، خانة پيامبر، اولين   با گرويدن دختران پيامبر اكرم
يكپارچه به خداوند متعال ايمان داشت و پيرو شريعت و آيين اسالم بود و تا مدتي فقط 

بنابراين، شايسته . 2همان يك خانه مركز ايمان و نماز وتالوت قرآن و دعوت اسالم بود
اي  هاي مسلمانان و صاحب اين خانه نمونه زنده است، اين خانه الگويي براي همه خانه

تمام زنان و مردان مسلمان باشد؛ چراكه كدبانوي اين خانه زني پاك و با ايمان و ي ابر
مخلص و وزير صداقت و امنيت است و پسر عمويي كه پرورش داده است، دعوت را 

گردد و پسرخواندة اين خانه، مؤمن  كند و بازو و ياور و همراه پيامبر مي اجابت مي
يز تصديق كننده و پذيراي حق و با ايمان و دختران ن. راستگو و يار و مددكار است

  3.فرمانبردار هستند
هاي آن  هاي ايمان آراسته شده و گوشه ترين نگاره اين خانه با زيباترين و درخشنده

 زن و شوهر با يكديگر هماهنگي و. هاي نور تصديق رسالت روشن كرده است را شعله
  : فرمود كند كه  لهي صدق پيدا مياي، اين نداي ا همكاري دارند و در مورد چنين خانه
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  )189اعراف، (  

او آن كسي است كه شما را از يك جنس آفريد و همسران شما را از جنس «
شما ساخت تا شوهران در كنار همسران بياسايند، ولي هنگامي كه شوهران با 

دارند و به  بر مي) جنين(كنند، همسران بار سبكي  همسران آميزش جنسي مي
خدا را  ،شود آن روز اما وقتي بار سنگين مي. برند ي با آن روزگار را بسر ميآسان

اگر فرزند سالم و صالحي به ما بدهي سپاسگزار : گويند كنند و مي صدا مي
  ».شويم مي
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شده است، تصديق كنندة اين در زمينه تربيت روايت   از پيامبر اكرم نيز آنچه
آيد و بعداً پدر و مادرش او را يهودي يا  مي نوزاد بر فطرت سالم به دنيا«: مدعاست
  1».كنند يا مجوسي مي نصراني

بر اثر تربيت درست، از پيشتازان تصديق و ايمان به رسالتش   دختران پيامبر اكرم
بودند و اين چنين خانه پيامبر در نخستين جايگاه قرار داشت و وضعيت حاكم در 

تواند در پرتو رهنمودهاي آن  آن جهت كه مي براي مسلمانان از  خانواده پيامبر اكرم
اي داشته باشد و براي غيرمسلمانان و كساني كه خدا را پروردگار  ندگي سعادتمندانهز

نمونة كاملي در صداقت و و دانند و به پيامبر به عنوان نبي ايمان دارند، الگو  خود مي
فرد و خانواده رورش و پ تربيتآنچه در منهج الهي روشن است اينكه  .راستگويي است

از . رسد صالح، اولين حلقة اصالح و تربيت است و پس از آن نوبت تربيت جامعه مي
اي قائل شده است؛ زيرا او خشتي محكم در  فرد اهميت ويژه تيباين رو اسالم به تر

شود و چون خانواده، فرد را از بدو تولد در كانون خود  بناي جامعه محسوب مي
گذراند عالوه بر آن تمام دوران  اش را در آن مي ازي از زندگيپذيرد و مدت در مي

ها و ويژگيها و صفات و ابعاد شخصيتي فرد به  زندگي فرد را در احاطه دارد و نشانه
گردد و واسطه بين فرد و جامعه است؛ پس هر گاه اين واسطه،  وسيلة آن مشخص مي

  2.نمايد قوي مي سالم و قوي باشد هر دو جنبه، فرد و جامعه را سالم و
از ديدگاه اسالم، خانواده از اهميتي فوق العاده برخوردار است بنابراين، معيارها و 
مالكهايي كه براي آن قرار داده است، ضامن رشد و بقاي آن خواهد بود و آن را به 

اي قوي در ساختار جامعه و دولت اسالمي باشد؛  دهد كه حلقه سمت و سويي سوق مي
  3.اد، ايجاد تمدن خدايي در دنيا استهن دو نچراكه تالش اي

شود؛ زيرا تقدير  اين اهتمام به خانواده از گامهاي نخست دعوت اسالمي آشكار مي
تا اسالم، از ) خديجه(الهي چنين بود كه اولين كسي كه به اسالم ايمان آورد، زني باشد 

م در خانواده استوار هاي اسال جايگاه زن تقدير به عمل بياورد و دانسته شود كه پايه
گردد و بودن كودكي در ميان پيشتازان به اسالم به نام علي اشاره به اين دارد كه   مي

دهد تا با پيمودن  هاي جديد نياز دارد و به نسل نوباوگان اهميت مي دعوت به شكوفه
                                                           

 .46، ص في العهد النبوي ةالمرا -1
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قدم  1مراحل درست براي ساختن جامعه و سپس دولت و بعد از آن امپراطوري اسالمي
با تأمل و تفكر در اين موضوع كه پس از بعثت، اين دعوت در مراحل اوليه و . بردارد

اي چون زيد بن حارثه و كودكي چون علي بن  نخست به زني مانند خديجه و برده
به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دعوت  ،طالب و ديگر خانواده پيامبر عرضه شده است ابي

 تماميزرگ، مرد و زن، آقا و برده؛ پس اسالمي خطابي است به همه مردم كوچك و ب
مردان و زنان، كودكان و بردگان بايد نقش خود را در ساختن  از قبيلقشرهاي جامعه 

  2.اجتماع و برپايي دولت و گسترش تمدن ايفا نمايند
  

   الم ابوبكر صديقاس -5
ايمان   ابوبكر صديق از ميان مردان آزاد و اشراف، نخستين كسي بود كه به پيامبر اكرم

قبل از بعثت بود كه در مورد او رسول خدا   ترين ياران پيامبر اكرم صميمياو از . آورد
شدند و فكر  ام مگر اينكه متردد مي هيچ كس را به اسالم فرا نخوانده«: فرموده است

  3».درنگ پذيرفت كردند؛ به جز ابوبكر كه چون او را به اسالم دعوت دادم، بي مي
اسالم . رود ول اهللا و در واقع يكي از حسنات آن حضرت به شمار ميابوبكر رفيق رس

يك ، اسالم آوردن يك نفر نبود؛ بلكه مسلمان شدن او به منزلة مسلمان شدن وآوردن ا
چنانكه ابن  ؛ملت بود؛ چراكه ابوبكر در ميان قريش از جايگاه مهمي برخوردار بود

به . خو و مورد پسند قريش بود او مردي دوست داشتني و نرم«: اسحاق نوشته است
اش  پيشه. دانست انساب قريش بيش از همه آگاهي داشت و خوب و بد آن را مي

آمدند  مردان قومش نزد او مي. تجارت بود و به اخالق خوب و نيكوكاري شهرت داشت
و به خاطر آگاهي و تجارتش و مجالست خوش و به خاطر خوبيهاي زيادي كه داشت، 

  4».داشتند او را دوست مي
پيامبر . ش ذخيره كرده بودهاي خدا بود كه براي پيامبر اي از گنجينه ابوبكر گنجينه

» .تر است ابوبكر نسبت به امت من از ديگران مهربان«: در مورد او فرموده است  اكرم

                                                           
 .7، محمود الجواهري، ص المسلمه ةاالخوات المسلمات و بناء االسر -1
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شد و ابوبكر بهره فراواني  ترين دانشها نزد اعراب شمرده مي علم انساب و تاريخ از مهم
تر  كردند كه ابوبكر به نسب قريش از همه آگاه قريش اعتراف مي. تشادو دانش از اين د

طبقه فرهنگي به مجلس ابوبكر  .هاي تاريخ قريش آگاهي داشت است و از تمامي جنبه
مند شوند، آنان نخبگان فكري و فرهنگي بودند كه دوست  آمدند تا از دانش وي بهره مي

طبقه كارگر و دامدار مكه نيز از كساني بودند . ا بگيرندداشتند اين دانشها را از ابوبكر فر
اگر ابوبكر اولين تاجر مكه نبود، اما از . كه به مجلس ابوبكر آمد و شد داشتند

ترين تاجران مكه بود بنابراين، صاحبان منافع و عموم مردم به دليل اخالق  معروف
خو و مهربان بود كه از  كردند و او ميزباني خوش اش نزد او رفت و آمد مي پسنديده

كوتاه سخن اينكه . گرفت شد و با آنان انس مي آمدن مهمانانش شاد و خوشحال مي
اي با ابوبكر سر و كار داشتند و ايشان از  طبقات و قشرهاي مختلف جامعه مكه به گونه
بنابراين وقتي داعي اسالم شد، . 1اي بود نظر علمي، ادبي و اجتماعي داراي جايگاه ويژه

  : اند از او را پذيرفتند كه عبارت بگان جامعة مكه دعوتنخ
  .در سن سي و چهار سالگي  عثمان بن عفان -
 .عنه در سي سالگي  عبدالرحمن بن عوف -
 .در هفده سالگي  سعد بن ابي وقاص -
 .در دوازده سالگي  زبير بن عوام -
 2.در سيزده سالگي  طلحه بن عبيداهللا -

بودند كه آنان را به   اي درخت دعوت ابوبكره اين پنج قهرمان، نخستين ميوه
آمدند و   تند و يكي يكي نزد پيامبر اكرماسالم دعوت داد و آنها دعوت او را پذيرف

هاي دژ دعوت را تشكيل دادند و خداوند توسط اين گروه، پيامبرش را  نخستين پايه
دند و هر يك از اين ياري نمود و به دنبال آنها مردم يكي پس از ديگري به اسالم گروي

گرچه تعدادشان اندك بود ولي دژ محكم . افراد، طاليه داران دعوت به دين خدا بودند
رفتند و در تاريخ اسالم پس از آنها هيچ كس به  دعوت و رسالت اسالم به شمار مي

  3.جايگاه آنها دست نخواهد يافت
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جابت به نداي خدا در حركت و دعوت ابوبكر به خدا، تصويري از ايمان به دين و ا
گيرد تا اينكه  اي آرام نمي  شود؛ تصويري از انسان مؤمني كه لحظه و پيامبرش مجسم مي

آنچه او به آن ايمان دارد، در دنيا محقق شود و حركتش از روي عاطفه و احساسات 
ي زود خاموش شود و از بين برود؛ بلكه فعاليت و نشاط ابوبكر و حماسه لنيست كه خي
ماني او تا دم مرگ همچنان ادامه داشت، بدون اينكه ضعيف بشود و يا و خروش اي

خسته و ناتوان گردد و از آنجا كه افراد داراي مقام و جايگاه اجتماعي، اثر بزرگي در 
بدست آوردن يار و انصار براي دعوت دارند بنابراين، تأثير مثبت ابوبكر براي اسالم 

  1.بيشتر از ديگران بوده است
و محبتش كه تا قبل از بعثت، فقط براساس روابط   بوبكر با پيامبر اكرمهمراهي ا

خويشاوندي و اخالقي بود، بعد از بعثت به محبتي براساس ايمان و همكاري در امر 
دعوت تبديل شد و عالوه بر آنكه پيامبر داراي روحيه قوي و جايگاه بلند در پيشگاه 

. 2يي او با مردم در دعوت خود استفاده نمودخدا و مردم بود، از منزلت ابوبكر و آشنا
دعوت به صورت پنهاني و فردي براساس گزينش و انتخاب عناصري كه شايستگي آن [

گروهي كه به زودي براي . شود، ادامه يافترا داشت كه گروه مؤمنان از آن تشكيل 
كه به كرد و دولتي  اقامه دولت اسالم و دعوت مردم به سوي پروردگار بايد كوشش مي

  . داد مانند ارائه مي  زودي تمدني الهي و بي
  

  مرحله دوم -6
وم ايمان آوردند، بعد از اسالم آوردن مسلمانان صدر اسالم، اولين كساني كه در مرحله د

بن جراح، ابوسلمه عبداهللا بن عبداالسد بن مخزوم بن مره پسر  ةابوعبيد: عبارت بودند از
مخزومي، عثمان بن مظعون  االرقم ، ارقم بن ابي...) بره دختر عبدالمطلب(عمه پيامبر 

جمحي، عبيده بن حارث بن عبدالمطلب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قدامه، عبداهللا 
، اسماء دختر ابوبكر صديق و )خواهر عمربن خطاب( فاطمه بنت خطاب ،بن قصي

  3.خباب بن ارت هم پيمان بنو زهره

                                                           
 .62، يحيي اليحيي، ص الوحي و تبليغ الرساله -1
 .398، ابي زهره، ص نبيينخاتم ال -2
 .212، ص الرسول من التكوين الي التمكين ةدول -3
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  مرحلة سوم -7
ير بن ابي وقاص برادر سعد، عبداهللا بن مسعود، ابن الحارث بن در مرحلة سوم، عم

و ابن  شمخ بن مخزوم بن هذيل، مسعود بن القاري يعني مسعود بن ربيعه بن عمرو
اسالم آوردند و سليط بن عمرو و برادرش حاطب بن  سعد بن عبدالعزي بن حماله
حذافه السهمي و  نش اسماء بنت سالمه و خنيس بنز عمرو و عياش بن ابي ربيعه و

عامر بن ربيعه هم پيمان آل خطاب و عبداهللا بن جحش و برادرش احمد و جعفر بن ابي 
طالب و زنش اسماء بنت عميس و حاطب بن حارث و زنش فاطمه بنت مجلل و 
برادرش خطاب بن حارث و زنش فكيهه بنت يسار و برادرشان معمر بن حارث و 

ازهر و زنش رمله بنت ابي عوف و نحام بن سائب بن عثمان بن مظعون و مطلب بن 
بن اسيد و عامر بن فهير غالم آزاد شده ابوبكر و فهيره و مادرش، كه غالم طفيل عبداهللا 

بن حارث بن سخبره بود و توسط ابوبكر صديق خريداري و آزاد گرديد، و خالد بن 
ت خلف و سعيد بن عاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي و زنش امينه بن

ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن شمس و واقدبن عبداهللا بن عبد مناف و خالد بن عامر و 
عاقل و اياس فرزندان بكير بن عبديا ليل و عمار بن ياسر هم پيمان مخزوم بن يقظه كه 
به قول ابن هشام عنسي و از قبيله مذحج بوده است و صهيب بن سنان كه از روميها 

م آورد و از جمله پيشگامان اسالم ابوذر غفاري و برادرش انيس و پيش از همه اسال
  1.مادرش بودند

همچنين بالل بن رباح حبشي از پيشگامان بود و ساير پيشگامان اسالم، همه از 
  2.هاي مختلف قريش بودند و ابن هشام آنها را بيش از چهل نفر بر شمرده است تيره

يكي پس از ديگري به اسالم گرويدند تا  سپس زنان و مردان،: گويد ابن اسحاق مي
  3.شد اينكه خبر اسالم همه جاي مكه را فرا گرفت و از آن سخن گفته مي

با بررسي موقعيت اجتماعي نخستين كساني كه به اسالم گرويدند، به اين نتيجه 
اند و آن گونه كه دشمنان اسالم وانمود  خود بودهقبايل رسيم كه آنان، از منتخبان  مي
خواستند با پذيرفتن  اند كه مي كنند كه پيشتازان اسالم، از عقب ماندگان و بردگان بوده مي

وقتي كه است و نيز برخي از سيره نگاران  تاسالم، آزادي خود را باز يابند، امري نادرس
                                                           

 .287، ص 1، ابي شهبه، ج النبويه ةالسير -1
 .262تا  245، ص 1، ج سيره ابن هشام -2
 .262همان، ص  -3
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از آنان در چنانكه يكي  ؛شوند گويند، مرتكب اين اشتباه مي از پيشگامان اسالم سخن مي
اند،  كساني كه در اين مرحله اسالم را پذيرفته: گويد سيره به ما مي: سدوين اين مورد مي

: نويسد سپس مي» 1اند، حكمت اين چيست؟ بيشترشان از فقرا و ضعيفان و بردگان بوده
بعد از گذشت سه سال از دعوت، حاصل تالش آن چهل مرد و زن بود كه بيشترشان «

بردگان غيرآزاد شده بودند و در پيشاپيش  از فقرا و مستضعفين و بردگان آزاد شده يا
  2».آنها تركيبي از عجمها مانند صهيب رومي و بالل حبشي قرار داشتند

گروهي از مردان ضعيف و زنان و بردگان آزاد شده به او ايمان «: اند همچنين نوشته
  3».آوردند

ه و فقرا و مستضعفان و بردگان آزاد شد ةنمايد كه مجموع پژوهش دقيق ثابت مي
بردگان در قيد بردگي و تعدادي از عجمها سيزده نفر بودند و اين تعداد شمار كلي 

آنهايي كه ايمان آوردند هيچ كدام انگيزة . داد اند، تشكيل نمي كساني را كه اسالم آورده
دنيوي نداشتند؛ چراكه پذيرفتن اسالم براي آنها به معني از دست دادن منافع مادي به 

ها اسالم را به داليل گوناگون پذيرفته بودند؛ چراكه آنها اسالم را حق آن. رفت شمار مي
و ياري رساندن پيامبرش بودند و  خداونددرصدد خشنودي پنداشتند و  مطلق مي

دانستند كه در پذيرفتن اين حق، برده و فقير و ثروتمند با هم فرقي ندارند و ابوبكر و  مي
  4.ا هم قرار دارنددر كنار هم و ب  بالل و عثمان و صهيب

ما منكر وجود ضعيفان و بردگان در ميان مسلمانان صدر : گويد استاد صالح شامي مي
اند،  داده اسالم نيستيم، اما اين موضوع كه آنها بيشترين تعداد پيشگامان را تشكيل مي

بود، پس دعوت اسالم دعوتي طبقاتي بود كه در آن  صحت ندارد و اگر چنين مي
ان بر ضد قدرتمندان و ثروتمندان مانند سايرحركتهايي كه از درون ضعيفان و بردگ

در حالي كه مسلمانان اوليه از امتيازات طبقاتي به شدت . اند  شوند، قيام كرده رهبري مي
آنها بر اين اساس اسالم را پذيرفتند كه با هم برادر و در زير پرچم واحد . متنفر بودند

اي از اشراف قوم به آن   قوت دعوت اسالم است كه عدهبيانگر قرار گيرند و اين موضوع 

                                                           
 .77، بوطي، ص فقه السيره -1
 .79همان، ص  -2
 .301ص  ،1، ابن الربيع، ج حدائق االنوار و مطالع االسرار -3
 .40، صالح الشامي، ص معين السيره -4
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گرويدند و در راه آن، مصايب و هتك حرمتها را متحمل شدند؛ چيزي كه قبالً براي آنها 
  1.اصالً اتفاق نيفتاده بود

اسالم در وجودهاي پاكيزه و عقلهاي روشن و دلهاي پاكي كه خداوند آن را براي 
جاي گرفت و صحت اين ادعا اينكه قبل از همه، ابتدا پذيرفتن اسالم آماده كرده بود، 

خديجه و ابوبكر و علي و عثمان و زبير و عبدالرحمن و طلحه و ابوعبيده و ابوسلمه و 
بن جحش و جعفر و سعد بن ابي  ارقم و عثمان بن مظعون و سعيد بن زيد و عبداهللا

و ديگران اسالم  وقاص و فاطمه بنت الخطاب و خالد بن سعيد و ابوحذيفه بن عتبه
  2.خود بودندقبايل آوردند و اينها همه از سرداران و اشراف 

  
  در دعوت  ناپذير بودن پيامبر اكرم  خستگي

با محور قرار دادن شماري از پيروان و ياران و خويشاوندان و دوستانش   پيامبر اكرم
ي را كه مطمئن بود كسان  در اين دوران، پيامبران اكرم. اش ادامه داد به دعوت پنهاني

روز ترتيب داد و بدين  گويند، آنها را به پذيرفتن اسالم دعوت مي دعوت او را لبيك مي
گرديد و اينها بهترين كمك و ياور براي پيامبر  به روز بر تعداد پيروانش افزوده مي

اي سخت و  شدند و اين مرحله به صورت پنهاني ميدعوت  ةدر گسترش داير اكرم
دعوت افرادي خاص در اين دوران، بيانگر . بود  يات دعوت پيامبر اكرمدشوار در ح

آمد؛ پس داعيان در مسير دعوت به خاطر  وضعيت نامطلوب رشد دعوت به حساب مي
هم  كردند و ب احتياط را رعايت ميبايست جان دور ماندن از آزار و اذيت كفار هم مي

زيرا كسي كه  داشتند؛ دادند، مي يآشنايي كاملي از كسي كه او را به اسالم دعوت م
كرد و آنها قادر به انجام اين  خواند و قرآن تالوت مي شد، بايد نماز مي مسلمان مي

ها و كوهها  خواستند نماز بخوانند به دره اعمال در انظار مردم نبودند؛ از اين رو وقتي مي
  3.بردند پناه مي

  
  
  

                                                           
 .همان -1
 .همان -2
 .، سلمان العودهالغرباء االولون -3
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  : نمود ت ميرا رعاينيز براي پيشبرد دعوت نكات زي  پيامبر اكرم
  تدابير امنيتي -1

حتي از . آيد هاي بارز اين مرحله به شمار مي سري بودن و پنهان كاري دعوت از نشانه
نمودند و رسول اهللا از برخي مسلمانها  خويشاوندان نزديك خود آن را پنهان مي

شدند،  ميپنهان  ها براي آمادگي و تمرين اسالم، كرد كه اين دسته هايي درست مي دسته
البته پنهان شدن آنان از روي ترس و بزدلي و خواري نبود؛ بلكه بر حسب آنچه برنامه 

هاي كوچكي  يارانش را در قالب دسته  پيامبر اكرم. شدند كرد پنهان مي اقتضا مي ياله
شدند نزد فردي كه قدرت و  پس يك نفر و دو نفر وقتي مسلمان مي. داد سامان مي

شدند و مخارج او نيز از آنجا  شدند و با او همراه مي جمع ميثروت بيشتري داشت 
دادند كه در آن هر كس چيزي از قرآن را حفظ  هايي تشكيل مي حلقه. گرديد تأمين مي

  .آموخت داشت، به كسي كه حفظ نكرده بود مي
 در تربيت پيروانش در پيش گرفته بود از قرآن  اي كه پيامبر اكرم روش و شيوه

آنها . پرداخت همه جانبه يارانش مي تيببه تر  پيامبر اكرم. گرفت ه ميكريم سرچشم
. شدند در زمينه عقايد، عبادات، اخالق و تالش براي حفظ امنيت خود، تربيت مي

گويند؛  بينيم كه از اتخاذ تدابير امنيتي، سخن مي هايي را مي بنابراين، در قرآن كريم آيه
ن است كه تمام افراد جامعه احساس امنيت كنند به زيرا از اهداف مهم دعوت اسالمي اي

نمايد و براي حاكم كردن آن در  اي كه از اسالم دفاع مي خصوص صف سازمان يافته
بنابراين اولين اقدامهاي گسترده . نمايد، بايد اين احساس را داشته باشد جهان تالش مي

ت و رسيدن آن به براي برقراري امنيت در مكه گزارده شد و با توسعه يافتن دعو
نمايد،  اره ميهاي مكي كه به اين مفهوم اش حكومت، اين امنيت توسعه يافت و از آيه

  :اين گفته الهي است
 ¢© Í_ t7≈ tƒ (#θç7yδøŒ$# (#θÝ¡¡¡ystFsù ⎯ ÏΒ y#ß™θãƒ ÏμŠÅzr& uρ Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ⎯ ÏΒ Çy÷ρ §‘ 

«!$# ( …çμ ¯Ρ Î) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ⎯ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# ωÎ) ãΠöθs)ø9 $# tβρ ãÏ≈ s3ø9$#    )87، يوسف(  
برويد و به جستجوي يوسف و برادرش بپردازيد واز رحمت خدا ! اي فرزندانم«

  ».شوند مگر كافران نااميد مباشيد؛ چراكه از رحمت خدا نااميد نمي
شود كه يعقوب از فرزندانش خواست كه درصدد  از اين آيه، چنين استدالل مي
شود كه حداقل يكي از  رآيند و از اين آيه ثابت ميجستجوي يوسف و برادرش ب

آوري  جمع. آوري اطالعات از ديگران را درست دانسته است پيامبران خدا، جمع



159  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

شود و يعقوب براصل  معلومات از عناصر اساسي در دانش اطالعاتي شمرده مي
شكي » .د نشويدناامي«  Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? : گويد نمايد و مي طالعات تأكيد ميآوري ا جمع

خواستند  آوري اطالعات در مورد كسي كه مي در جمع  نيست كه اصحاب پيامبر اكرم
ل بر عهدة پيامبر ئكردند و رهبري اين مسا او را به اسالم دعوت دهند، كوتاهي نمي

اي ترتيب داد كه به ارتباط  دستگاه امنيتي گسترده  بود بنابراين، پيامبر اكرم اكرم
  .پرداخت تا اصل پنهان كاري را تضمين نمايد بري و نيروها ميمنظم بين ره
  :هاي مكي قرآن آمده است رد در آيهدر اين مو
 ôMs9$s%uρ ⎯Ïμ ÏG÷zT{ Ïμ‹Å_Áè% ( ôNu ÝÇt7sù ⎯Ïμ Î/ ⎯ tã 5=ãΖ ã_ öΝ èδ uρ Ÿω šχρããèô±o„ 

∩⊇⊇∪ $oΨ øΒ§ymuρ Ïμ ø‹n=tã yìÅÊ# tyϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% ôMs9$s) sù ö≅ yδ ö/ä3—9 ßŠr& #’n? tã È≅÷δ r& 

;MøŠt/ …çμ tΡθè=àõ3tƒ öΝà6s9 öΝ èδuρ …çμ s9 šχθßsÅÁ≈ tΡ    )12- 11صص، ق(  
او دورا دور، موسي را زير . اورا دنبال كن: مادر موسي به خواهر موسي گفت«

او بازداشتيم نظر داشت بدون اينكه آنان بدانند و ما پيش از آن، دايگان را از 
اي رهنمود كنم كه برايتان او را  ا را به اهل خانهآيا شم: گفت) خواهر و موسي(

  ».سرپرستي كنند و خيرخواه و دلسوز او باشند
  : فوق، به نكات ذيل پي خواهيم برد هاي بار بررسي آيه

آوري اطالعات استفاده  مادر موسي براي حفاظت فرزندش از اصل جمع - 1
  : نمايد مي

 ôMs9$s%uρ ⎯Ïμ ÏG÷zT{ Ïμ‹Å_Áè% (    )،11 قصص(  
  ».را دنبال كن او: به خواهر موسي گفت«

  .ري اطالعاتآو تقصي يعني تعقيب و جمع
آوري اطالعات، مورد اعتماد و امانتدار  انتخاب عنصر امانتدار و عالقمند به جمع - 2

 ôMباشند  s9$s%uρ ⎯Ïμ ÏG÷zT{ Ïμ‹Å_Áè% (   پس مادر موسي كسي ديگر غير از خواهر موسي را
ا خواهر موسي به دليل اينكه منفعتش ملحوظ بود، هم عالقمند و هم انتخاب نكرد؛ زير

. آوري اطالعات و به دست آوردن اخبار مايه گذاشت امانتدار بود و از جانش براي جمع
به و شود، بايد از جانش مايه بگذارد  پس عنصري كه در عمليات اطالعاتي فرستاده مي
  .قمند باشدمصلحتي كه به سوي آن فرستاده شده است، عال



160 الگوي هدايت

تعقيب و دنبال كردن بدون اينكه كسي متوجه اين عمل گردد؛ زيرا از كلمة  - 3
چنانكه . گردد هوشيار بودن و عملي كه توجه ديگران را برنينگيزد، استنباط مي» تقصي«

  .او موسي را ديد بدون اينكه آنها احساس كرده باشند
  :آوري اطالعات وت فراست هنگام جمعدقت نگاه و ق - 4

 ôNu ÝÇt7sù ⎯Ïμ Î/ ⎯ tã 5=ãΖ ã_ öΝèδ uρ Ÿω šχρããèô±o„    ) ،11قصص(  
آوري اطالعات عصر حاضر پرداخت  خواهر موسي به نوعي از خبر چيني و جمع - 5

توانايي شير دادن را ندارند  چنانكه وقتي ديد كه آنها. كه عبارت است از تخريب فكري
  :گفت

 ã≅ö6s% ôMs9$s) sù ö≅yδ ö/ ä3—9ßŠr& #’n? tã È≅÷δ r& ;M øŠt/ …çμ tΡθè=àõ3tƒ öΝ à6s9 öΝ èδuρ …çμ s9 
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اي راهنمائي كنم كه برايتان او را سرپرستي كنند و  آيا شما را به اهل خانه«

  ».خيرخواه و دلسوز او باشند
بدون . ها بگيرد و نزد مادرش برگرداند خواست با اين سخن، موسي را از دايه او مي

  .ه آنها احساس كنند كه مادر موسي با وي نسبتي دارداينك
چنانكه خواهر موسي . آوري اطالعات كوشش براي رسيدن به هدف پس از جمع - 6

گيري كرد و  به اين اكتفا نكرد كه فقط جاي موسي را شناسائي بكند؛ بلكه اخبار را پي
  1.موفق هم شد محل موسي را شناسائي و تالش نمود تا او را به مادرش برگرداند و

ها در وجود اصحاب، حس تالش براي حفظ امنيت و مواظب بودن در مسير  اين آيه
در تمامي ابعاد و حتي در بعد امنيتي آن از   سيرة پيامبر اكرم. دعوتگري را پرورش داد

زمان تربيت افراد و بعد از قيام آن براي تمامي مسلمانان الگو است و دولتهاي مسلمان 
هستند كه از اسالم و  )در عصر حاضر(دستگاههاي امنيتي پيشرفته سيس نيازمند تأ

ن اناو ملحدان حمايت كند وصف مسلم نصرانيمسلمانان در برابر دشمنهاي يهودي و 
را از اينكه دشمنان در آن وارد شوند و خلل ايجاد كنند حفاظت نمايد و مراقب كارها و 

اطالعاتي كه دستگاههاي امنيتي مؤمن به او هاي مخالفان اسالم باشد تا رهبر از  دسيسه
استفاده كند و اين دستگاهها بايد براساس منبع قرآن كريم و سنت نبوي  ،دهند ارائه مي
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اي واال باشد كه ويژگيهاي مردان امنيتي مسلمانان  تأسيس گردد و اخالق مردان آن نمونه
  . در آن نماد پيدا كند

دارد؛  نان را از يورش ناگهاني دشمن مصون مياهميت دادن مسلمانان به اين امر، آ
زيرا با شناسايي نقاط قوت و ضعف خود و دشمن و تقويت نقاط مثبت خودت، اگر «

صد معركه به راه بيندازند جاي ترس وجود ندارد و هرگاه نقاط ضعف و قوت خودت 
 را بشناسي و درصدد شناسايي اين نقاط در وجود دشمن برنيايي، در هر معركه با

  1».شد يشكست مواجه خواه
رهبر  اطالعدر تاريخ بشر ايجاد دستگاه امنيتي و اطالعاتي كه اوضاع را پيگيري و به 

برساند، كار جديدي نيست و همچنين در تاريخ مسلمانان از زمان نبوت و خالفت 
از عوامل مهم قدرت اين است كه به اين امر به . راشده تا به امروز سابقه و ريشه دارد

و سطح آن باال برده شود و تشكيالت آن متناسب با اقتضاي  گردداي شايسته توجه  نهگو
  2.زمان پيش برود
هاي  به دسته از تمام جوانب تربيتي اصحابش آگاهي داشت و آنها را  پيامبر اكرم

و همسرش سعيد بن زيد كه پسر به عنوان مثال فاطمه بنت خطاب : متفاوتي تقسيم نمود
بود در يك خانواده با نعيم بن عبداهللا نحام بن عدي بودند و   طابعمر بن خعموي 

آنها به خواندن قرآن و رعايت تجويد و ياد گرفتن مخارج . معلم آنها خباب بن ارت بود
كردند؛ بلكه هدفشان فهميدن قرآن و درك امر ونهي  حروف و زياد خواندن آن اكتفا نمي

  3.آن و عمل نمودن به آن بود
داد و تمامي اقدامات و  ريزي دقيق و سازمان يافته اهميت مي به برنامه  رمپيامبر اك

داد و كامالً  اي منظم و حساب شده انجام مي فعاليتهاي خويش را براساس برنامه
شود  به دعوت آشكار مأموريت داده ميدانست كه به زودي، روزي خواهد آمد كه  مي

براي پرورش چنين گروه مومن و سازمان بنابراين، . اي دشوار خواهد بود كه مرحله
با آنان ارتباطي گسترده و عميق باشد و   اي نياز بود كه ارتباط پيامبر اكرم يافته
 اكرم شد و بر اين اساس پيامبر بايست اين ارتباطها در مكاني خاص سازماندهي مي مي

دانست كه اين كار به  و يارانش خانه ارقم بن ابي ارقم را انتخاب نمودند؛ زيرا پيامبر مي
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ريان وتنظيم نياز دارد و بايد رهبر و مربي با پيروانش در جدقت كامل در سري بودن 
اي و منظم رهبر و  مكاني دور از انظار عمومي، ديدار نمايد و استمرار ديدارهاي مرحله

سربازانش، بهترين وسيله براي تربيت عملي و تربيت تئوريك و ساختن شخصيتهاي 
اي كه در آينده بتوانند رهبري دعوت را به عهده داشته باشند، بود و از جمله  هدعوتگران

كرد و  يارانش را آماده مي  نمايد كه پيامبر اكرم ت ميلعواملي كه بر اين موضوع دال
سازندة دولت و حامالن دعوت و رهبران ملتها گردند، اين است كه آن حضرت براي 

كوشيد و تنها مسئله دعوت به اين همه حساسيت  حفاظت اين روابط سري و دقيق، مي
خواست دعوت را به مردم برساند، بهترين مكان، براي اين امر،  نياز نداشت و اگر مي

شدند، اما مسئله غير از اين بود، بايد پنهان كاري  كعبه بود كه قريش در آنجا جمع مي
نمايد نيز كامالً سري  ر ميداكامالً در تنظيم حاكم باشدو مكاني كه در آن با اصحابش دي

د و اين اختفا را اينو نيز در عبور و مرور به محل مالقات كامال پنهان كاري نم باشد
  1.رعايت نمايند

  
  خانه ارقم بن ابي ارقم، مقر فرماندهي -2

اند كه انتخاب خانة ارقم به عنوان اولين مقر فرماندهي  بر اين عقيده مؤلفان كتابهاي سيره
  در آن برخورد، مهارت  رد ميان مسلمانان و مشركان بود كهبعد از برخو
  اصحاب پيامبر اكرم«: گويد ابن اسحاق مي. نمايان گرديد  وقاصسعد بن ابي 

. رفتند تا نماز خود را از قومشان پنهان نمايند ها مي خواستند نماز بخوانند به دره وقتي مي
در   ادي از اصحاب پيامبر اكرمدر يكي از روزها وقتي سعد بن ابي وقاص با تعد

خواند، ناگهان گروهي از مشركان به آن جا آمدند و  هاي مكه نماز مي اي از دره دره
سعد بن ابي وقاص سر مردي از مشركان را با . اعتراض كردند و با هم درگير شدند

  2».استخوان چانة شتر زخمي كرد و اين اولين خوني بود كه در اسالم ريخته شد
آمدند و  ارقم مركز جديدي براي دعوت بود كه مسلمانان در آن گرد هم ميخانة 

گرفتند و به سخنانش گوش فرا  را از او ياد مي  هاي نازل شده بر پيامبر اكرم آيه
نمود و آنها تمامي  انداخت و برايشان قرآن تالوت مي دادند و او آنها را به ياد خدا مي مي

كردند، پس او آنها را زير نظر  ود را براي او بيان ميها و آرزوها و وضعيت خ خواسته
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 اكرم نمود و اين گروه، باعث خشنودي و روشني چشم پيامبر خود تربيت مي
  1.شدند مي
  ترين ويژگيهاي تربيت يافتگان صدر اسالم مهم

نخستين مسلمانان صدر اسالم، داراي ويژگيهاي بارز و مهمي بودند كه اين ويژگيها 
با گامهاي استواري به سوي ساخته شدن شخصيت   تا پيامبر خداموجب گرديد 

جديد  يمسلمان قدم بردارد؛ شخصيتي كه بتواند دولت اسالمي را تأسيس نمايد و تمدن
  : توان به امور ذيل اشاره نمود مي از بارزترين ويژگيهاي اين گروه. بسازد هو پيشرفت

  
  پذيرش وحي و تبعيت از آن -1

قرآن  كه همان و كامل در عقايد، قوانين، آداب و غيره از طريق وحيعلم و فقه صحيح 
گردد و الزمة اين كار به شناخت نامهاي خدا و صفات و  حاصل مي است، و سنت

افعالش و آنچه براي خدا واجب است و صفاتي كه خداوند از آن پاك است و علم به 
نين مجمل و مفصل و احكام مالئكه، كتاب، پيامبران، آخرت، بهشت، جهنم، علم به قوا

متعلق به مكلفان و علم به راه و روش صحيحي كه در ساير حاالت بايد آن را در پيش 
 ؛شر و خير ؛ناامني و توانگري، امنيت فقر ؛خشنودي و گرفت، بستگي دارد تا در خشم

احوال، پايبند دليل شرعي باشد و پايبندي به دليل  تماميصلح و جنگ و خالصه در 
  2.وش كساني است كه از ايمان صحيح و واقعي برخوردار هستندشرعي ر

  :فرمايد خداوند مي
 ⎯£ϑÏΒ uρ !$oΨ ø) n=yz ×π ¨Β é& tβρ ß‰öκu‰ Èd,ysø9 $$Î/ ⎯Ïμ Î/ uρ šχθä9Ï‰ ÷ètƒ    ) ،181اعراف(  
كنند و بدان دادگري  و در ميان آفريدگانمان افرادي هستند كه به حق دعوت مي«

  » .نمايند مي
بيشتر از ديگران پايبند دليل و وحي بودند و بيش از همه   دااصحاب رسول خ

  : شدند و اين به چند دليل بود ن ميتسليم آ
دلهايشان پاك بود و از هر گرايش و خواسته و هواي نفساني خالي بود و  –الف 

گفتند، آمادگي داشت و به سخنان خدا و  كامالً براي پذيرفتن آنچه خدا و پيامبرش مي
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يقين داشتند و بدون اينكه ترديد يا اينكه از آن قصد سرپيچي داشته باشند، پيامبرش 
  .دانستند اطاعت نمودن از خدا و رسولش را بر خود ملزم مي

از آنجا كه زندگي آنان با نزول شريعت و وحي و همراهي آنان با پيامبر  –ب 
تر بودند و طبيعي  گاهمقارن شده بود بنابراين، به شأن نزول آيه و احكام از همه آ اكرم

اسباب فهميدن و درك ترين  است كه آگاهي از محيط و احوال نزول وحي از بزرگ
  .شريعت است

براثر گرفتار شدن مسلمانان به  - قرآن و سنت -در اكثر اوقات نزول نصوص –ج 
گرفت، از اين رو نصوص شريعت، به طور  مشكالت فردي و اجتماعي صورت مي

گذاشت؛ چون  ترين اثر را در آنها مي داد و بزرگ خطاب قرار مي مستقيم آنها را مورد
پرداخت كه تازه رخ داده بود و از طرفي ديگر آنها از هر نظر  نصوص به حوادثي مي

آمادگي كامل را براي پذيرش نص و متأثر شدن از آن را داشتند و مانند باراني بود كه 
  .آمد آب و علف فرود مي بر زمين خشك و بي

آنان را از كوششي كه بعدها براي تشخيص   هم عصر بودنشان با پيامبر اكرم –د 
بنابراين، . نياز كرده بود نصوص و تميز دادن صحيح از ضعيف به آن نياز پيدا كردند، بي

ي سلسله اسناد و شناخت رجال و علتها و غيره نداشتند و تشخيص يآنها نيازي به شناسا
بنابراين، در ثبوت . حيح براي آنها امري دشوار نبودو شناسايي نصوص صحيح از غير ص

  .شدند نص دچار ترديد نمي
  

  تأثر روحي عميق از وحي و ايمان -2
ديدگاه صحابه نسبت به علم صحيح اين نبود كه آن را فقط حقيقتي علمي و مربوط به 

خدا و عقل بدانند بدون اينكه با قلب و جوارح ارتباطي داشته باشد؛ بلكه علم آنها به 
اسماء و صفات و افعالش، محبت خداوندي و پرستش او و اشتياق به ديدارش و 

كرد و به دنبال آن  الهي در بهشت را در آنان ايجاد مي رةمندي از نگاه كردن به چه بهره
او را در وجودشان احياء  يتعظيم خداوندي و ترسيدن از او و پرهيز از عذاب و مؤاخذ

هايي نزد خدا و به بهشت و رضوان خدا اميدوار كرده بود و  داشنمود و آنان را به پا مي
پس آثار علم به خدا و ايمان به او نزد آنها كامل . نمود گمانشان را نسبت به خدا نيك مي

و علم آنها به بهشت و دوزخ، آنان را به . محبت، بيم و اميد: گرديد كه عبارتند از 
از عذابهاي وحشتناك دوزخ بيمناك  نعمتهاي جاودانگي بهشت، عالقمند نمود و
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پس دلهايشان در ميان نعمتي كه اميد آن را داشتند و براي از دست رفتنش . ساخت
هراسيدند قرار  كردند و از گرفتار شدن به آن مي ترسيدند و عذابي كه از آن پرهيز مي مي

مان خود شچگويا با . بنابراين، دلهايشان، با ترس و اميد، به آخرت وابسته بود. داشت
ديدند و علم آنها به تقدير  رستاخيز، صحراي قيامت، ترازو، صراط، بهشت و جهنم را مي

اند،  باعث شد كه توكل بر خدا، توكل نكردن بر اسباب، شادمان نشدن به آنچه داده شده
اند و زيبا خواستن از خدا، در وجودشان  سف نخوردن بر آنچه از آن محروم ماندهأت

شجاعت و اقدام در نفوسشان كاشته  همچنين به خاطر علم به تقدير، نهال. ريشه بدواند
گردان و به آخرت روي ويشد و علم به مرگ و ايمان به آن باعث گرديد كه از دنيا ر
چون مرگ به انسان نزديك  بياورند و همواره حريص به انجام دادن اعمال صالح باشند؛

ترين  سيد و اين مفاهيم روحي، بزرگداند مرگش چه هنگام فراخواهد ر و نمياست 
روند و هرگاه علمي فاقد اين مفاهيم باشد، آن علم نه  هدف در تحصيل علم به شمار مي

  1.آور خواهد بود اي در دنيا و آخرت نخواهد داشت؛ بلكه زيان  تنها فايده
اصحاب از اين مفاهيم روحي بهرة بزرگي داشتند؛ زيرا ايمان آنها از ايمان ديگران 

تر بود و آنها اين ايمان تازه را كه گرد و غبار هواهاي نفساني و  دارتر و كامل ريشه
  2.فرا گرفته بودند  غفلت بر آن ننشسته بود، از پيامبر اكرم

علم، ايمان حقيقي و . اصحاب رسول خدا، سواركاران روز و عبادتگزاران شب بودند
معامالت، كشاورزي، : دنيوي از قبيل  فروتني براي خدا، آنان را از پرداختن به كارهاي

داشت و  ازدواج، پرداختن به امور خانواده و فرزندان و ديگر نيازهايي كه داشتند باز نمي
ري از وجود آنان عاري از كبر و خودپسندي بود، اما متأسفانه اين بيماري گريبانگير بسيا

اعمال ديگران را تحقير پسندند و  كه فقط خود را مي اي مسلمانان شده است، به گونه
انگارند و ارزشي براي آن قائل نيستند؛  كنند و تالشهاي آنان را در راه دين ناچيز مي مي

دانند غافل از اينكه  ايستند كه تنها خود را بزرگ مي در حالي در محراب عبادت ميپس 
  .دباش بيني منبع تمام زشتيهاي اخالقي و سبب نابود شدن اعمال صالح مي خود بزرگ
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  در پرورش رهبران  تأثير پيامبر اكرم
ترين مدرسة تعليم و تربيت بود كه تاكنون بشر شناخته  خانه ارقم بن ابي ارقم بزرگ

ترين مدرسه است كه معلم آن، استاد تمام بشر و شاگردانش،  از آن جهت بزرگ. است
آزاد نمودند و  داعيان و راهنمايان و فرماندهان مخلصي بودند كه بشر را از قيد بردگي

انسانها را از تاريكيها به سوي نور هدايت نمودند و آنان خود نيز به طور مستقيم تحت 
اي كه نه كسي قبل از آنها آن طور تربيت شده بود  تعاليم پروردگار تربيت شدند به گونه

  1.و نه پس از آنها تربيت خواهد شد
بيت نخستين گروه از شاگردانش را در خانة ارقم، خداوند به پيامبرش توفيق داد تا تر

كساني كه خدا، آنها را از تاريكيهاي جاهليت به نور ايمان هدايت نمود و . برعهده بگيرد
 دگان تاريخ انساني قرار داد كه به تبليغمردان و قهرمانان جهان و سازن از بزرگ

مدرسه  فارغ التحصيالن. ر آن را شناخته است، به پاخاستندشترين دعوتي كه ب بزرگ
آنها كساني هستند كه دعوتشان براساس  ؛روند مردان جهان به شمار مي ارقم از بزرگ

هيچ گاه تاريخ، بعد از پيامبران و انبياء فردي مانند . دولت و تمدن و جهاد شكل گرفت
را سراغ ... ابوبكر صديق و عثمان بن عفان و علي بن ابي طالب و سعد بن ابي وقاص و 

اين مربي بزرگ توانست در آن مرحله پنهاني دعوت و در خانة   كرمپيامبر ا. ندارد
مانندي را كه پرچم توحيد و جهاد و دعوت را به دوش گرفت  ارقم مردان استثنايي و بي

در برابرشان سر تسليم فرود آورد و در نيم قرن به فتوحات  بستانعر ةجزير شبهو 
  .دوبزرگي دست يافتند، تربيت نم

هللا در سه سال اول دعوت، در انتخاب عناصر و تربيت و آماده عملكرد رسول ا
؛ چون بودساختن آنان براي رهبري و به دوش گرفتن رسالت، بسيار عاقالنه و ماهرانه 

برعهده گرفتن رسالتهاي بزرگ و اهداف واالي انساني كار كسي جز مردان بزرگ 
ترين  ارقم از بزرگ هخانبر اين اساس . روزگار و دعوتگران قهرمان ونستوه نيست

ن مربي و برگزيدگان اصحاب مدارس و دانشگاههاي دنيا بود كه رسول اهللا در آ
آنها مفهوم سرباز بودن و سمع و . آموز بودند محصل و دانش ،)پيشگامان نخستين(

نمودند و  آداب و اصول آن را به صورت عملي تمرين ميطاعت و مفهوم رهبري و 
روانش را به توكل بر خدا و قاطعيت، پشتكار، خودسازي رهبر بزرگ، سربازان و پي
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167  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

ها و همتها را  اين ديدار منظم، اراده. پرداخت و تعليم آنان مي تيبكرد و به تر توصيه مي
  1.كرد فدايي و ايثار تحريك مي نمود و شاگردان را به جان تقويت مي

ا رسول اهللا نقطه آغاز نخستين حركت تربيتي رباني بر اين اساس بود كه فرد ب
شد، تحولي  دعوت داده مي  كرد و به محض اينكه توسط پيامبر اكرم مالقات مي

آمد و از تاريكي جهل و جهالت به نور و روشنايي  ناگهاني و عجيب در او پديد مي
گشت و براي تحمل سختيها و مشكالت در راه دين و  د و از كفر جدا مييرس ايمان مي

به دليل   كوتاه سخن اينكه شخصيت پيامبر اكرم. شد ميعقيدة جديد آماده و مصمم 
اولين محرك در پذيرش اسالم بود و اين  ،اي قوي و متأثركننده بود اينكه داراي جاذبه

و خداوند امر به اين دليل بود كه تربيت ايشان به طور مستقيم براساس تعاليم خدا بود 
مردم حتي قبل . كوه قرار داده بودترين انسان روي زمين و نماد عظمت و ش او را كامل

ستودند و دوستداران او همواره گرد شمع  داشتند و او را مي از بعثت او را دوست مي
زدند و اكنون عالوه بر آن عظمت و شكوه، خود را پيامبر  وار حلقه مي وجودش پروانه

ه محمد است مؤمنان تنها او را براي اينك. گيرد معرفي نمود خدا كه وحي الهي را فرا مي
نازل   داشتند؛ بلكه نسيم عطرآگين وحي كه از جانب خدا بر پيامبر اكرم دوست نمي

كردند  احساس مي  شد، مؤمنان را شيفتة وي كرده بود و آنان در كنار پيامبر اكرم مي
پس او در عين اينكه انسان كاملي بود، پيامبر  ؛اند كه در كنار وحي بزرگ الهي قرار گرفته

ز بود و در عين اينكه پيامبر بود، انسان كاملي نيز بود و از طرفي ديگر محبت خدا خدا ني
پس وجود رسول اهللا، نقطة تمركز همة احساسات و . با دوست داشتن پيامبر مرتبط بود

را به  مسلمانان صدر اسالماين محبت كه . محور حركت تمام عواطف و رفتارها بود
  2.ي و محور تمركز و انگيزة خيزش آنان بودحركت در آورد، كليد تربيت اسالم

  
  ارقم خانه  محور اصلي تعاليم
اي  قرآن كريم، تنها برنامه و انديشه. ارقم قرآن كريم بود خانهمحور اصلي تعاليم 

جبرئيل آيات . يافت آن تربيت و پرورش مي تعاليم محوري بود كه فرد مسلمان براساس
شنيدند و  مي  اكرم كرد و اصحاب آن را از پيامبر نازل مي  اكرم قرآني را بر پيامبر

كرد و  كرد و در قلب و روح آنان رسوخ پيدا مي در رگهايشان مانند خون جريان پيدا مي
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168 الگوي هدايت

در . گشتند تعاليم پروردگار معيار اصلي در زندگي آنان بود، لذا از آن متأثر مي كه از آنجا
ا، احساسات، اهداف، سلوك و آرمانهاي نتيجه هر يك از آنها به انساني جديد، با ارزشه

نمود تا قرآن كريم  كوشيد و تالش مي به شدت مي  اكرمپيامبر . شد نويني تبديل مي
  1.دگردنتربيتي باشد تا اصحاب براساس تعاليم آن تربيت محور اصلي تنها 

ترين و  ، در خانه ارقم فقط قرآن و رهنمودهاي ايشان را بزرگ ياران پيامبر اكرم
دانستند و قرآن تنها منبعي بود كه  ترين قانون دعوت و زندگي و تمدن مي ساسيا

تنها منبع فراگرفتن و كتاب زنده اين  ،گرفتند؛ پس قرآن فرا مي  شاگردان پيامبر اكرم
اي است كه امت اسالم در آن درسهاي زندگي را فرا  دار مهرباني و مدرسه امت و پرچم

  .گيرد مي
با جديت و عالقة شديدي رهنمودهاي قرآن كريم را فرا گرفتند   ياران پيامبر اكرم

و به شدت كوشيدند تا با دقت كامل به آن عمل نمايند و در تمام امور زندگي فعلي و 
آنها زندگي خود را بر اساس . كردند آينده خود از رهنمودهاي آن استفاده مي

يري عملي براي اين رهنمودهاي رهنمودهاي قرآن كريم، قرار داده بودند بنابراين، تصو
پس قرآن كريم، مدرسه الهي بود كه دعوتگران و رهبران رباني از آن . الهي ارائه دادند

. فارغ التحصيل شدند، نسلي كه بشر نه در گذشته و نه در آينده نظير آن را ديده است
د و به وسيلة ن امتي پديد آورآخداوند، قران كريم را بر پيامبرش نازل نمود تا به وسيلة 

ت ياي را سامان دهد و ضميرها، اخالقها و عقلها را ترب آن دولتي تأسيس نمايد و جامعه
نمايد و عقيده، ايدئولوژي، اخالق و احساساتي را اساس نهد و از اين مدرسه ياران 

هاي عقيدتي، روحي، اخالقي، اجتماعي، سياسي  زمينهمقام  كه در  نخست پيامبر اكرم
  2.برتري رسيده بودند، فارغ التحصيل شدند و نظامي به

  
  ارقم علل انتخاب خانه ي

كردند كه پيامبر  كسي از اسالم آوردن ارقم اطالعي نداشت، از اين رو آنان فكر نمي - 1
  .و يارانش در خانه ارقم با هم ديدار داشته باشند

هاشم را  بني ارقم از قبيله بني مخزوم بود كه پرچم مبارزه و جنگ عليه ابي ارقم بن
بود به ذهن كسي خطور  كشيد و اگر هم اسالم آوردن ارقم معروف مي به دوش مي
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و يارانش با يكديگر ديدار داشته باشند؛ زيرا اين   كرد كه در خانه او، پيامبر اكرم نمي
  .به معني مالقات در قلب صف دشمن بود

وزي اگر قريش به فكر ارقم در سن شانزده سالگي به اسالم گرويد و ر ابي ارقم بن
هاي جوانان  افتادند كه در خانه افتادند به اين فكر نمي جستجو از مركز تجمع اسالمي مي

كم سن و سال اصحاب محمد به جستجو بپردازند؛ بلكه نگاه قريش و جستجوي آنها 
پنداشتند كه محل تجمع بايد  آنها چنين مي. هاي بزرگان اصحاب معطوف بود به خانه

بنابراين، انتخاب اين خانه . هاشم يا خانه ابوبكر يا كسي ديگر باشد هاي بني انهيكي از خ
اي بود و هرگز قريش به اين مكان  به عنوان محل تجمع از نظر امنيتي كار فوق العاده

  1.يورش نبردند و محل ديدار پيامبر با يارانش را كشف نكردند
  

  ويژگيهاي مسلمانان صدر اسالم
ريزي سياسي و محكم  براساس پنهان كاري و عمل انفرادي و برنامه مراحل اوليه دعوت

براي شنيدن نصيحتها  تنها  و انتخاب خانه ارقم از جانب پيامبر اكرمبود  استوار كاري
اي براي تعليم و تربيت و  مدرسه د؛ بلكه خانة ارقم مركز رهبري ونبوها  و موعظه

تربيت فردي عميق و آرام،  براساسد كه سازي زمينه براي دعوتگري و رهبري بو آماده
داد و به صورت  ويژه مورد عنايت قرار ميرفت و برخي از عناصر را به صورت  پيش مي

نمود تا براي برعهده گرفتن مسئوليت  خاصي توجيهات تربيتي را بر آن متمركز مي
اسالم مسئوليت هر يك از مسلمانان صدر   پيامبر اكرم. دعوتگري و رهبري آماده شود
اي كه هر يك از آنها با  به گونه ،آميزي مشخص كرده بود را با دقت و ساماندهي حكمت

مسئوليتي كه موظف به انجام آن شده بود، آشنايي داشت و تمامي ويژگيهاي دعوت و 
نمودند و به احتياط و مواظب بودن و پنهان كاري و انضباط كامل  مراحل آن را درك مي

  2.پايبند بودند
كامالً آرام و به صورت تدريجي و پنهاني تكميل مسلمانان در دوران مكي  تربيت

ن گفته الهي نماد پيدا گشت و شعار اين مرحله، رهنمود خداوند عزوجل بود كه در اي
  :نموده است
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$uΖù=xøîr& …çμt7ù=s% ⎯tã $tΡÌø.ÏŒ yìt7̈?$#uρ çμ1uθyδ šχ%x.uρ …çνãøΒr& $WÛãèù    ) ،28كهف(  
اد پرستند و به فري با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي«

به سوي ثروتمندان و (طلبند و چشمانت از ايشان  ذات او را مي. خوانند مي
براي جستن زينت حيات دنيوي برنگردد و از كسي فرمان ) قدرتمندان مستكبر

ايم و او به دنبال آرزوي خود روان  مبر كه دل او را از ياد خود غافل ساخته
  ».استافراط و تفريط بوده ) همه(گشته است و كار و بارش 

دهد تا بر كوتاهي و اشتباهات كساني كه دعوت  فرمان مي  اين آيه، به پيامبر اكرم
هاي  اند، شكيبا و بردبار باشند و آنها را به شكيبايي در مقابل شكنجه او را پذيرفته

همچنين اين آيه، . دشمنان دعوت بدهد و طبيعت راه دعوت را براي آنان روشن نمايد
گيرد،  كه از آنها عيب ميجويان  نمايد تا به سخن عيب وصيه ميت  به پيامبر اكرم

اهميتي قائل نگردد و در مورد آنان از متكبري كه خداوند قلب او را از حقيقت و جوهر 
  1.امور غافل گردانيده است، پيروي ننمايد

نمايد  هاي ذكر شده، برخي از صفتهاي مسلمانان صدر اسالم را براي ما بيان مي آيه
  : ترين آن عبارتند از همكه م

 ÷كه در گفته الهي  :صبر –الف  É9 ô¹$# uρ y7 |¡ø tΡ  كلمه صبر در قرآن . آمده است
شود و مردم نيز يكديگر را به آن توصيه   تكرار مي  اكرم كريم و در احاديث پيامبر

نمايند و از چنان اهميتي برخوردار است كه چهارمين صفت گروه نجات يافته از  مي
  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛ان بيان شده استزي

 ÎóÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A ô£äz ∩⊄∪ ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9$$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ Î ö9 ¢Á9$$Î/    )3-1، عصر(  
آورند و  ساني كه ايمان ميمگر ك. انسانها همه زيانمندند. سوگند به زمان«

دهند و همديگر را به تمسك به حق سفارش  كارهاي شايسته و بايسته انجام مي
  ».نمايند كنند و يكديگر را به شكيبايي توصيه مي مي
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خداوند در مورد همه مردم چنين حكم نموده است كه همه آنها در خسران و 
  : ندفت را دارا باشاند، مگر كساني كه اين چهار ص زيان
  .ايمان داشتن به خدا - 1
 .عمل صالح - 2
 .سفارش كردن يكديگر به حق - 3
  .توصيه نمودن يكديگر به صبر - 4

نجات انسان، نخست به ايمان و انجام عمل صالح وابسته است و اينها به نصيحت و 
بدين صورت هم حق خدا و هم حق بندگان را ادا . ارشاد و بعد از آن به صبر نياز دارند

يكديگر به صبر و بردباري، ضروري و الزم است؛ زيرا ايمان  نموده است و توصيه
آوردن و انجام دادن عمل صالح و پاسداري از حق و عدالت از دشوارترين اموري است 

شوند و بايد انسان در جهاد با نفس و جهاد با غير،  كه فرد و جماعت با آن روبرو مي
  1.شكيبا باشد

/− βθããô‰tƒ Οßγفتة الهي اين موضوع در گ :كثرت دعا و تضرع –ب  u‘ Íο4ρy‰tóø9 $$Î/ 

Äc© Å ýèø9 $#uρ  »پرستند و به  كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان پروردگارشان را مياز
اي  دعا، دروازة بزرگ الهي است و هرگاه بر روي بنده. شود نمايان مي» خوانند ميفرياد 

پس كساني كه براي . خواهند شدگشوده شود، بعد از آن خوبيها و بركتها بر او سرازير 
شوند، بايد ارتباط آنان با خداوند  برعهده گرفتن رسالت و اداي امانت آماده و تربيت مي

ارتباطي عميق و صميمي باشد و او را زياد بخوانند و دعا كنند؛ زيرا حسن ارتباط با 
  2.ترين عوامل پيروزي است  ترين و قوي خدا و كثرت دعا از بزرگ

 tβρ: اين مفهوم در گفتة الهي: اخالص –ج  ß‰ƒÌãƒ …çμ yγô_uρ (  » رضاي او را
الهي و رباني تربيت  بر افرادي كه براساس منهجپس . كند نماد پيدا مي» جويند مي
ها و اعمال و جهادشان فقط براي طلب رضاي الهي باشد و  كه گفته الزم استشوند  مي

ه به سود يا مقام يا لقب يا پيشرفت مادي به پاداش الهي چشم دوخته باشند، بدون اينك

                                                           
 .3968، ص 6، ج الظالل -1
 .221، ص فقه التمكين في القرآن الكريم -2
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الهي بداند و با زبان  چشم دوخته باشد و هر يك خود را سربازي براي عقيده و برنامة
  :حال بگويد
 ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 

y7ƒÎ Ÿ° …çμ s9 ( y7Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNöÏΒ é& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çR ùQ$#    ) ،163-162انعام(  
اخالص، ركن مهمي براي پذيرش اعمال است و تا عمل به اخالص و نيت «

، مورد قبول درگاه حق واقع مقارن نگرددصادق و روش مسنون رسول اهللا 
  ».شود نمي

  :فرمايد چنانكه خداوند مي :پايداري –د 
 Ÿωuρ ß‰ ÷ès? x8$uΖ øŠtã öΝåκ÷] tã ß‰ƒÌè? sπ oΨƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$#    )28 ،كهف(  
براي جستن ) به سوي ثروتمندان و قدرتمندان مستكبر(و چشمانت از ايشان «

  ».زينت دنيوي برنگردد
دان متصف بايست دعوتگر رباني ب تري است كه مي فرعي از ثبات عام ،و اين ثبات

  :فرمايد خداوند مي. باشد
 z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïμ ø‹n=tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑsù ⎯ ¨Β 

4© |Ós% …çμ t6øtwΥ Ν åκ÷] ÏΒuρ ⎯̈Β ãÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9£‰t/ WξƒÏ‰ ö7s?    ) ،23احزاب(  
اند، در پيماني كه با او  در ميان مؤمنان، مرداني هستند كه با خدا راست بوده«

آنان هيچ گونه . ند و برخي نيز در انتظارندا اند برخي پيمان خود را بسر برده بسته
  ».اند تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده

اين عناصر براي . ايمان، مردانگي و صداقت: در اين آيه، سه صفت بيان شده است
باشند؛ زيرا ايمان و  اثبات و پايداري بر آيين حق از اهميت خاصي برخوردار مي

نمايد، بدون  مسك جستن به ارزشهاي واال و پايدار وادار ميمردانگي، انسان را براي ت
اينكه به چيزهاي پيش پا افتاده و كوچك توجه نمايد و مردانگي همواره محركي به 

 دين در سوي هدف و ارزش واالست و صداقت نيز مانع تحول و تغيير و دگرگوني
ايداري و استقامت در توان عوامل اصلي، پ گردد و از اين رو عوامل ذكر شده را مي مي

ترين شرايط و حتي در  وجود انسان دانست كه با چنين استقامتي، انسان در سخت
مراحلي كه جان او در خطر است و يا اينكه منافع مادي زيادي حاصل او گردد، متزلزل 

ترديد خشتهايي كه قرار است در ساختمان دعوت به كار بروند، نيازمند  شود و بي نمي
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باشند تا بتوان با روي هم انباشتن آنها به هدف عالي  ايداري فوق العاده مياستحكام و پ
  1.و بلند خود دست يافت

  .بدان متصف بودند مسلمانان صدر اسالمترين صفاتي بود كه  صفتهاي ذكر شده، مهم
  

  دعوت علني اسالم
دون يكسان بود ب ،دوران دعوت مخفيهاي قريش در انتشار اسالم در  نقش تمامي قبيله

اي آن روز  اي، نقش مؤثرتري داشته باشد؛ چراكه اسالم با طبيعت زندگي قبيله اينكه قبيله
اي جامعه، براي حمايت و نشر  اگرچه اسالم نتوانست از ساختار قبيله. مخالف بود

متعلق به ها، اسالم را  از طرفي ديگر هم هيچ يك از قبيله و دعوت جديد استفاده كند
هاي قريش، افرادي به دين اسالم  از اين رو از تمام تيره ،دانست اي خاص نمي قبيله

گسترش پيدا نمود؛ مثالً، ابوبكر قبايل گرويدند و اسالم به صورت متوازن در تمام 
اميه، زبير بن عوام از بني عبدالدار، علي بن  صديق از قبيله تميم، عثمان بن عفان از بني

وف از بني زهره، سعيد بن زيد از بني عدي و هاشم، عبدالرحمن بن ع ابي طالب از بني
در اين مرحله از  نيز عثمان بن مظعون از قبيله بني جمح بود و تعدادي از مسلمانان

عبداهللا بن مسعود، عمار بن ياسر كه از قبيله عنس از مدحج : بودند مانند قبايل ساير 
ودند و عمرو عبسه از بودند، زيد بن حارثه بن كلب، طفيل بن عمرو كه از قبيله دوس ب

ساخت كه  قبيله سليم و صهيب نمري از بني ثمر بن قاسط بود و اين مسئله روشن مي
  2.اسالم ويژه اهل مكه نيست

ريزي و دقت و استفاده از اسباب با توكل بر  هدف خود را با برنامه  پيامبر اكرم
ه و احتياط امنيتي و دار و دقيق و تعليم گسترد نمود؛ او به تربيت ريشه خدا دنبال مي

ورزيد؛ زيرا  حركت طبيعي در جامعه و آمادگي همه جانبه براي مراحل بعدي اهتمام مي
معتقد بود كه دعوت به خدا شايسته نيست كه دعوتي پنهاني باشد تا يك فرد به تنهايي 
با فردي ديگر آن را در ميان بگذارد؛ بلكه اين دعوت، جهاني است و فرستاده شده تا بر 

هانيان اقامه حجت نمايد تا با پذيرش اين دعوت، خداوند هر كس را كه بخواهد، از ج
بنابراين، خداوند . تاريكيهاي شرك و جهالت به سوي نور اسالم و توحيد بيرون بياورد

 ؛حقيقت اين دعوت و مسير و هدف آن را از نخستين روزهاي دعوت، مشخص كرد
                                                           

 .92 - 91علي جريشه، ص . ، داهللا بين التكوين و التمكين ةدعو -1
 .133، ص 1، عمري، ج النبويه الصحيحه ةالسير -2
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ا بيان داشته و دعوت و جهاني بودن آن ر هاي مكي، فراگيري چنانكه قرآن در سوره
  :فرموده است
 ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Öø. ÏŒ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèù=Ïj9    ) ،87ص(  
  ».باشد اين قرآن چيزي جز پند و اندرز براي جهانيان نمي«

  :فرمايد و مي
 $tΒ uρ uθèδ ωÎ) Öø.ÏŒ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèù=Ïj9    )52، قلم(  
  ».انيان نيستقرآن، چيزي جز اندرز و پند براي جه«

فلسفة دعوت اين بود تا بشر را خطاب نمايد و تمام انسانها و هر كس را كه خداوند 
خيري برايش مقدر نموده است، نجات دهد و از ويژگيهاي آن اعالن و آشكار نمودن و 
رساندن و بازگو كردن و بيم دادن است و تحمل نمودن تكذيب و آزارها و كشتن را به 

در ابتدا حالت استثنايي و در شرايط خاصي بود   پنهاني پيامبر اكرم دعوت. دنبال دارد
 ،در چهارچوب اين شرايط نمود و بايد كه آغاز دعوت و ناتواني و غربت آن، اقتضا مي

در بسياري از امور اسالم و در  ،اگر پنهان كاري سياسي مصلحتي است. فهميدآن را 
گونه دانست و  دعوت نيز بايد آن را اين شود در موضوع جنگ و صلح از آن استفاده مي

صورت ه اگر نه اصل اين است كه دين خدا و شريعت و فرمان الهي براي همه مردم ب
امري  ،ها و تفصيالت ها و برنامه اما پنهان كاري با ديگر وسيله. آشكار بيان شود

... ها و  امهزيرا پنهان داشتن برن ؛مصلحتي است كه به نظر و اجتهاد انساني بستگي دارد
شود و بيان و رساندن امور ديني بدان  باعث پنهان داشتن دين و سكوت از حق نمي

امري مصلحتي است كه  ،اند مربوط نيست به عنوان مثال دانستن پيرواني كه ايمان آورده
اند و پيامبران به خاطر آن مبعوث  در قضيه رساندن و بيم دادن كه كتابها به آن نازل شده

پس تعداد پيروان دعوت تا زماني كه مصلحت ايجاب  ؛كند خلل ايجاد نمياند  شده
 تواند به عنوان يك راز باقي بماند به شرط اينكه در كنار آن به امر دعوت و مي ،نمايد مي

حتي بعد از اينكه دعوتش را آشكار نمود و مردم را   اكرم تبليغ پرداخته شود و پيامبر
بسياري از چيزهايي كه در امر بالغت و رسالت  ،نمود نرسالت خويش را بيابيم داد و 

نمايد و گرد هم  تأثيري نداشت مانند تعداد  پيروانش و اينكه كجا با آنها ديدار مي



175  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

گونه  نمايند و اين هايي كه در برابر توطئه جاهلي اتخاذ مي آيند؟ و كيفيت برنامه مي
  1.داشت ل را پنهان ميئمسا

  
  ن مكيسازندگي عقيدتي در دورا

  درتعامل با سنتها  يامبر اكرمحكمت پ -1
تشكيل دولتها و تربيت ملتها و قيام به وسيلة آنها طبعاً مستلزم آن است كه به قوانين و 

با بررسي سيرة پيامبر . سنتهاي حاكم بر زندگي افراد، ملتها و دولتها اهميت داده شود
نتها و قوانين حاكم، با وجود روش حكيمانه و مقتدرانه ايشان در تعامل با س اكرم

  .كثرتشان، به اثبات خواهد رسيد
احكامي است كه خداوند آنها را بر انسان در هر زمان  ،سنتهاي الهي موجود در جهان

سنتهايي است كه  ،و مكان حاكم قرار داده است، اما آنچه از سنتها براي ما اهميت دارد
پروردگار جهانيان نه تنها خواسته است و  ارتباطي ناگسستني دارندبا حركت و انقالب 

تا جريان اين دين؛ بلكه امر تمام جهان بر سنتهاي طبيعي حركت نمايد نه بر سنتهاي 
اين گونه فكر نكنند كه پيشينيان با معجزات العاده؛ چراكه نسلهاي آيندة مسلمانان  خارق

سلة پيامبران چنين اند وبعد از ختم نبوت و انقطاع سل العاده پيروز شده و امور خارق
  2.چيزي ممكن نيست

هاي قرآن، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در مورد سنن الهي،  با تفكر و تدبر در آيه
زياد سخن به ميان آمده است و تغيير و تبديلي در آنها به وجود نخواهد آمد و قرآن 

در واقع از نمايد،  كريم وقتي توجه مسلمانان را به سنتهاي خداوند در زمين جلب مي
خواهد بر اساس اصولي خاص حركت نمايند و براي ساختن مجتمعي سالم و  آنها مي

خواهد عالوه بر اينكه از اين سنتها عبرت گيرند، به  براساس فرامين الهي از آنها مي
بنابراين، مسلمانان امتي با سابقه هستند و قوانين حاكم بر . مقتضيات آن نيز عمل نمايند

يابد و كارها به طور  دولتها، و افراد همواره جريان دارد و تغييري نمي جهان، ملتها،
رود؛ بلكه از اين قوانين  گيرد و فرآيند زندگي در زمين بيهوده پيش نمي اتفاقي انجام نمي

پس مسلمانان با بررسي اين سنتها و با دستيابي به مفاهيم و نتايج آن به . نمايد پيروي مي
ادث و وقايع پي خواهند برد و به نظامي كه حوادث به دنبال فلسفه و حكمت اصلي حو

                                                           
 .126 - 124، ص الغرباء االولون -1
 .414، محمد قطب، ص واقعنا المعاصر -2
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كمت پنهان در نظام پيچيده هستي پي حيابند و به وجود  دهد، اطمينان مي آن رخ مي
كنند و براي  برند و در پرتو آنچه اتفاق افتاده است، مسيرحركت خود را مشاهده مي مي

ف اينكه مسلمان هستند، اكتفا رسيدن به پيروزي بدون استفاده از اسباب آن، به صر
  1.كنند نمي

شود و آنچه زماني گذشته است، در آينده  سنتهاي حاكم بر زندگي، همواره تكرار مي
  2.نيز اتفاق خواهد افتاد

هيچ امري حركت و مسير زندگي براساس سنتهاي الهي است و در زندگي انسان 
راساس سنتهاي الهي كه بلكه تمام امور زندگي بدهد؛  ب رخ نميبدون حساب و كتا

شوند،  و اشخاص و خواستة آنان ناديده گرفته ميتغيير و تبديلي در آن وجود ندارد 
  3.گيرد يابد و انجام مي جريان مي

مسلمانان بايد بيش از ديگران سنتهاي پروردگارشان را كه در كتاب خدا و سنت 
رت و عزتي كه بدان درك نمايند تا به قد ،به آنها اشاره شده است  پيامبر اكرم

اميدوارند، دست يابند؛ زيرا رسيدن به قدرت بدون برنامه و نقشه محقق نخواهد شد؛ 
بلكه قوانيني دارد كه خداوند در قرآن، آن را ثبت نموده است تا بندگان مومنش آن را 

  4.بدانند و با بينش از آن كار بگيرند
و قوانين جهاني اين است كه  يكي از شرايط تعامل هدفمند و درست با سنتهاي الهي

اين سنتها را درك نماييم و به آن آگاه باشيم و نحوه و چگونگي رفتار با طبيعت و قانون 
  5.الهي را بدانيم

با سنتهاي جهان «: گويد نظم بودن تعامل با سنتها مياستاد بنا رحمه اهللا در مورد م
د و انسان را شكست شون آفرينش برخورد و مخالفت نكنيد؛ زيرا سنتها غالب مي

د و فرآيند و جريان آن را به سوي ديگر برگردانيد و از يدهند؛ بلكه از آن كار بگير مي

                                                           
 .478، ص 1، ج في ظالل القرآن -1
 .همان -2
 .208، محمد السيد، ص االسالميه ةالتمكين لالم -3
 .15، قرضاري، ص جيل النصر المنشود -4
 .58، ص قراءه في فكر البناء ةالمشروع االسالمي لنهضه االم -5
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برخي سنتها عليه برخي سنتهاي ديگر كمك بگيريد و منتظر لحظه پيروزي باشيد؛ چراكه 
  1».امري غيرمنتظره نيست

  : تدر سخنان استاد بنا چند نكته نهفته اس
  .دفاع و مقاومت از سنتهاي الهي - 2    ا سنن الهي برخورد نكردن ب - 1
  .برگرداندن جهت آنها - 4        استفاده از آنها - 3
  2.منتظر ماندن براي لحظه پيروزي - 6  كمك گرفتن از برخي عليه برخي ديگر  - 5

گيريم كه ايشان به صورت ژرف و عميق، سيره پيامبر  از سخنان استاد بنا نتيجه مي
هاي ملتها را بررسي نموده است و عالوه بر آن وضعيت  ي وتجربهو تاريخ اسالم اكرم

شناخته است و بيماري و سپس  حاكم بر جامعه آن روز را خيلي خوب ودرست مي
  .عالج آن را بسيار زيبا توصيف كرده است

در تنظيم تالشهاي دعوت و تأسيس   اي كه پيامبر اكرم نخستين حركت اسالمي
ه و رباني و متمدن، رهبري آن را بر عهده داشت با سنتها و دولت و ساختن انسان نمون

گروه مؤمن سازمان يافته در  قوانيني مانند اهميت رهبري در ساختن تمدنها و اهميت
اي كه عقايدو اخالق و  مقاومت و ايستادگي در برابر باطل و اهميت آيين و برنامه

از جمله سنتهاي الهي، . مدارا نمودشود،  عبادات و ارزشها و ايدئولوژي از آن برگرفته مي
است كه در آفرينش و هستي رعايت شده است و سنت مهمي كه بايد  يسنت تدريج

امت در حالي كه براي نهضت و حاكم كردن دين خدا قيام نموده است، آن را رعايت 
كه جاهليت حاكم گشته  يدر عصر سنت تدريجي خداوند ت كهسپس بايد دان. نمايد

از بين بردن آن نياز به اي ريشه دوانيده است كه  گونهه ساد در ملتها باست و شر و ف
در مراحل دعوت اسالمي  ،ينابنابر پيشرفت گام به گام دارد، راهي طوالني است

در راستاي آشنايي مردم رفت و بسيار دقيق و  آهسته و گام به گام پيش مينخستين خود 
سپس  ،مرحله انتخاب و تأسيس آغاز شدنمود و با  حركت مي با اهداف تعاليم اسالم

و پس از آن مرحله پيروز و به قدرت رسيدن فرا  قتال و درگيري آغاز گرديدمرحله 
كردند، يقيناً  رسيد كه امكان نداشت همه اينها در يك وقت فراهم شوند و اگر چنين مي

                                                           
 .127، ص المؤتمر الخامس ةرسال -1
 .58، ص االمه ةالمشروع االسالمي لنهض -2
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بر ديگري  همچنين امكان نداشت كه يكي از اينها. شدند واري و ناتواني روبرو ميشبا د
  1.آمد وجود ميه خلل فراواني ب ،شد مقدم باشد و اگر چنين مي

اما برخي از داعيان خواستار تغيير  ،اين سنت از اهميت بسياري برخوردار است
زندگي مردم بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر آن جامعه و همچنين دستيابي  الفوربا

هاي آن را به خوبي  ها و وسيله يا شيوهبه قدرت هستند، بدون اينكه مقدمات قضيه و 
خداوند در قرآن بيش از يك مورد ما را به تفكر در مورد اين سنتها . 2كرده باشندآماده 

خداوند آسمانها و زمين را در طي شش «: از جمله اينكه فرموده است. ه استوادار نمود
م زدن، آنها را توانست در كمتر از يك چشم به ه در حالي كه مي» .روز آفريده است

همچنين آفرينش انسان، حيوان و . نمود بيافريند، اما سنت تدريجي الهي چنين اقتضا مي
پيمايند تا طبق سنت و حكمت الهي به مرحله پايان  گياهان به تدريج چند مرحله را مي

گيري بر بشر به  همچنين قانون اسالمي به دليل تسهيل امر و آسان. رسند و تكميل مي
تدوين و كامل گرديد تا اموري كه اسالم آن را واجب و يا حرام نموده است، تدريج 

نماز، روزه و زكات چند مرحله را  ايضي همانندفر: به عنوان مثال . دچار مشكل نشوند
  3.طي نمود تا به آخرين صورت خود رسيد و باقي ماند

ظام حاكم بر اسالم به دليل در نظر گرفتن اين حكمت بود كه نظام بردگي را كه ن
جهان بود، يكباره لغو ننمود؛ زيرا اين كار به معني فروريختن اركان زندگي اجتماعي و 

پس برخورد حكيمانه با اين نظام بدين صورت بود كه . اقتصادي جامعة آن روز بود
نمود و نظام بردگي را تا آخرين حد ممكن  تر مي اسالم راهها و زمينة تداوم آن را تنگ

  4.لغو كردن آن بود، رسانيد كه به مثابه
به اين نتيجه خواهيم   با بررسي گسترده و عميق قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم

رسيد كه چگونه و با چه نظم و حركتي تغييرات اسالمي، توسط پيامبر صلي اهللا عليه و 
  5.سلم در جامعه اعمال گرديد و به سرتاسر جهان پهناور رسيد

                                                           
 .227، ص االسالميه ةالتمكين لالم -1
 .57، ص 1، ج علي الطريقآفات  -2
 .227، ص االسالميه ةالتمكين لالم -3
 .166، قرضاوي، ص الخصائص العامه لالسالم -4
 .229، به نقل از مودودي، ص االسالميه ةالتمكين لالم -5
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روي تدريجي، بايد در امور سياسي نيز توجه داشت، پس به سنت الهي، يعني پيش 
اگر درصدد تشكيل جامعه اسالمي براساس معيارهاي حقيقي برآمديم، نبايد گمان كنيم 

نمايد يا از مجلس رهبري  اي كه رئيس جمهور يا پادشاه صادر مي كه اين امر با قطعنامه
اسالمي واقعي از طريق حركت يابد؛ بلكه جامعه   شود، تحقق مي يا پارلماني صادر مي

شود و اين همان روشي  و با آمادگي فكري و رواني و اجتماعي متحقق ميتدريجي 
. در راستاي تغيير دادن زندگي جاهلي، در پيش گرفت  است كه پيامبر اكرم

 يسال دوران مكه، عبارت بود از تربيت نسل سيزدهترين شيوة آن حضرت طي  اساسي
نسل مؤمني كه بتواند بار مسئوليت را برعهده . يز از ساير نسلهامعتقد و متمامؤمن و 
پس . م جهاد را به اهتزاز در بياوردچربراي حمايت و نشر دعوت در جهان، پگيرد و 

  1.مرحلة دعوت مكي، بيشتر مرحلة تربيت و ساختن بود تا مرحلة قانونگزاري
  

  سنت تغيير و ارتباط آن با سازندگي عقيدتي -2
  :نمايد مهم در راه نهضت و قيام، سنتي است كه اين گفته الهي آن را تأكيد مي از سنتهاي

 …çμ s9 ×M≈t7Ée) yèãΒ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù=yz …çμ tΡθÝàxøts† ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3 

χÎ) ©!$# Ÿω çÉitóãƒ $tΒ BΘöθs)Î/ 4©®Lym (#ρç Éitóãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦àΡ r'Î/ 3 !#sŒÎ) uρ yŠ# u‘ r& ª!$# 

5Θ öθs) Î/ #[™þθß™ Ÿξsù ¨ŠttΒ …çμ s9 4 $tΒ uρ Οßγs9 ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ ⎯ÏΒ @Α#uρ    ) ،11رعد(  
انسان داراي فرشتگاني است كه پياپي از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از «

دهد  خداوند حال و وضع هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي. نمايند او مراقبت مي
دهند و هنگامي كه خدا بخواهد باليي به  رل خود را تغييمگر اينكه آنان احوا

را برگرداند و هيچ كس غير  تواند آن هيچ كس و هيچ چيز نمي ،قومي برساند
  ».تواند ياور و مددكار آنان شود خدا نمي

ا به قدرت رسيدن امت اسالمي كامال روشن است؛ زيرا بارتباط اين سنت الهي 
پس بايد در وضع خود تغيير و . رسند به قدرت نميمسلمانان در پرتو وضعيت فعلي 

تواند  بار و بازماندگي را پذيرفته است، نمي دگرگوني ايجاد بكنند و ملتي كه زندگي ذلت

                                                           
 .با اندكي تصرف 168، ص الخصائص العامه لالسالم -1
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كوشد، هرگز به  وضعيت خود را تغيير دهد و كسي كه براي آزادي از بند اسارت نمي
  1.قدرت نخواهد رسيد

زرگي همانند جزيره عربي و دنياي آن روز، اسالم در جامعة جاهليت با واقعيتهاي ب
باورها، ايدئولوژيها، ارزشها، معيارها، نظامهاي جاهلي و تعصبات گوناگون مواجه 

  .گرديد
بعد از ورود اسالم فاصله آن با فاصله وضعيت مردم در جزيره عربي و در تمام دنيا، 

ايي اسالم فاصله اي عميق بود و وضعيت حاكم بر محيط با اهداف عاليه و نه فاصله
ها، ارزشها، معيارها، عادات،  اسالم، ديني بود كه تنها به تغيير باورها، انديشه. داشت

خواست به كلي نظام، وضعيت، قوانين  كرد؛ بلكه مي سنتها، اخالق و احساسات اكتفا نمي
و شرايع را تغيير دهد و بر آن بود تا رهبري جامعة انساني را از دست طاغوت و 

  2.دخدا و اسالم بسپارو آن را به  نجات بخشد جاهليت
آخراالمر اينكه اسالم بر اساس سنتهاي جاري و به صورت طبيعي و نه بر حسب 

العاده به اهدافي كه در صدد دستيابي به آن بود، نائل گرديد و در  معجزات و امور خارق
  3.خشيدتوان اهداف اسالم را تحقق ب عصر حاضر نيز با تمسك به اين سنتها مي

نمود، از تربيت نفوس بشري  با برنامة الهي آن را رهبري مي  تغييري كه پيامبر اكرم
ترين تغيير را در  شروع شد و از آن مردان بزرگي ساخت، سپس همگام با آنها بزرگ

مردم را از تاريكيها به سوي نور، از جهالت به سوي علم و . شكل جامعه به وجود آورد
ي به پيشرفت سوق داد و با كمك آنها بهترين تمدني را كه دنيا دانش و از بازماندگ

  4.شناخته است، پديد آورد
با استفاده از روش و شيوة منطقي قرآن، عقايد و افكار و احساسات و   پيامبر اكرم

چنانكه نخست، . اخالق اصحابش را و همچنين اوضاع دنياي پيرامونش را نيز تغيير داد
و پس از آن سرزمينهاي فارس و روم در  ستانعرب ةجزير شبهام مدينه و سپس مكه و تم

  . يك حركت جهاني تغيير كردند و در تمامي احوال و اوقات، مطيع پروردگار گرديدند

                                                           
 .210، ص االسالميه ةالتمكين لالم -1
 .52 - 51ب، ص ، سيد قطهذا الدين -2
 .65همان، ص  -3
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هاي مختلفي آن  ورزيد و به شيوه هاي قرآن در دوران مكي به عقيده اهتمام مي برنامه
خ نمود و تحول بزرگي پديد آمد كه داد تا اينكه ايمان در قلب آنان رسو را ارائه مي

  :نمايد شرفت بزرگ را چنين بيان ميخداوند اين پي
 ⎯ tΒ uρr& tβ% x. $\GøŠtΒ çμ≈ oΨ÷ uŠômr'sù $oΨ ù=yèy_uρ …çμ s9 #Y‘θçΡ ©Å ốϑtƒ ⎯Ïμ Î/ †Îû Ä¨$̈Ψ9$# 

⎯ yϑx. …ã&é# sẄΒ ’Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ÷] ÏiΒ 4 š Ï9≡ x‹x. z⎯ Îiƒã— t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9 $tΒ 

(#θçΡ%x. šχθè=yϑ÷ètƒ    )122،انعام(  
اي بوده است وما او را زنده  مرده) به سبب كفر و ضالل همچون(آيا كسي كه «

رود  ايم كه در پرتو آن ميان مردمان راه مي ايم و نوري فرا راهش گذاشته كرده
ا مانند كسي كه به مثل گوئي در تاريكيها فرو رفته است و از آن تاريكيه

تواند بيرون بيايد؟ همين گونه اعمال كافران در نظرشان زيبا جلوه داده شده  نمي
  » .است

ايستد و  قلمها در توصيف آن باز مي...! يز استگبه حق كه تصويري زيبا و شگفت ان
ها از آن  تراود و شيوه ها و خردها از آن مي اسلوب قرآني چنين است كه هر گاه انديشه

  .تواند آن را آن گونه كه شايسته است تعبير كرد يآيد، نم  بيرون مي
آيا روي آوردن از مرگ به زندگي و از تاريكيها به سوي نور يكسان است؟ مسافتي 

داند مگر آن كه در پرتو  دراز و سفري بزرگ است كه عظمت و مقدار آن را كسي نمي
  1.بيان اعجازانگيز قرآني حالت آنها را بررسي نمايد

  
  بر اعتقادات اصحاب نقش اسالم -3

آنها از . تصور ياران رسول خدا، قبل از بعثت، در مورد خدا تصوري اشتباه و ناقص بود
چنانكه خداوند  ؛حق و حقيقت در مورد اسماء و صفات الهي به انحراف رفته بودند

  :فرمايد مي
 ¬!uρ â™!$oÿ ôœF{$# 4© o_ ó¡çtø: $# çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5 ( (#ρâ‘ sŒuρ t⎦⎪Ï%©!$# šχρß‰ Åsù=ãƒ þ’Îû 

⎯Ïμ Í×̄≈ yϑó™ r& 4 tβ÷ρ t“ ôfã‹y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ   )180، اعراف(  
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پس او را بدان نامها بخوانيد و كساني را كه در . خدا داراي زيباترين نامها است«
ترك كنيد و آنها كيفر كار خود را خواهند  ،اند مورد نامهاي خدا به انحراف رفته

  ».ديد
كردند ونامهايي كه معني نادرستي داشت،  ز صفات الهي را انكار ميپس آنها برخي ا

نهادند و عيب و نقصهائي مانند فرزند داشتن و نيازمند بودن را به خدا نسبت  بر خدا مي
جنها را شريك خدا قرار  كردند كه فرشتگان، دختران خدا هستند و دادند وگمان مي مي
  :دادند مي

 (#θè=yèy_uρ ¬! u™ !% x.u à° £⎯ Ågø: $# öΝ ßγs) n=yzuρ ( (#θè%tyzuρ …çμ s9 t⎦⎫ÏΖt/ ¤M≈oΨ t/ uρ Î ötóÎ/ 5Οù=Ïæ 

4 …çμ oΨ≈ysö7ß™ 4’n?≈ yès? uρ $£ϑtã šχθàÅÁtƒ   ) ،100انعام(  
دهند در حالي كه خداوند، آنان و  فرشتگان و اهريمنان راشريك خدا قرار مي«

داني، پسران و دختراني كافران از روي نا. همه مالئكه و شياطين را آفريده است
ت كه او را بدانها سخداوند منزه و به دور از اين صفاتي ا. بافند براي خدا مي
  ».كنند توصيف مي

 βθè=yèøg s†uρ ¬! ÏM≈oΨ t7ø9$# …çμ oΨ≈ ysö7ß™   Ν ßγs9 uρ $̈Β šχθåκtJô±tƒ    )57، نحل(  
 و براي خداوند، كه از هرگونه آاليش ونيازي پاك است، دختراني قائل«

  ».دادند داشتند، قرار مي شدند و براي خود آنچه دوست مي مي
پس يكي از اهداف مهم قرآن كريم اين بود تا عقيدة درست و سالم را در دلهاي 
مؤمنان تثبيت نمايد و آن را براي همه روشن نمايد و اين امر با بيان توحيد ربوبيت و 

ه همه آنچه خداوند به وجود توحيد الوهيت وتوحيد اسماء و صفات و ايمان آوردن ب
و روز قيامت و ) خير و شر(فرشتگان، كتابها، پيامبران، قدر : آن خبر داده است، از قبيل 

  1.شد ايمان به رسالت پيامبران محقق مي
در مكه، به مردم شناساند كه خدايي كه بايد آن   هاي نازل شده بر پيامبر اكرم آيه

ها تربيت  آنها را براساس اين آيه  بر اكرمرا عبادت كنند، چه كسي است و پيام
كوشيد تا بينش درستي به مردم در مورد پروردگارشان و در  نمود و از روز اول مي مي

طرت فدانست كه اين بينش در وجود كساني كه  مورد حق او بر آنها ارائه نمايد و مي
با   بر اكرمپيام. سالم است، تصديق و يقين را به جا خواهد گذاشت آنان درست و
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ش متمركز كرده بود كه عبارتند هاي قرآن كريم تالشهاي خود را در چند بخ توجه به آيه
  : از

پايان است؛ پس او پاك است و  خداوند ازعيبها پاك و متصف به كماالت بي - 1
  .يكتا، شريك و همسر و فرزندي ندارد

  : حب و مدبر آن استاينكه خداوند، آفريننده هر چيز و صا - 2
 χ Î) ãΝä3−/ u‘ ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& §Ν èO 

3“ uθtGó™ $# ’n? tã Ä¸ ó yêø9$# © Å ǿóãƒ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$pκ̈]9 $# …çμ ç7è=ôÜtƒ $ZW ÏWym }§ôϑ¤±9 $#uρ 

tyϑs) ø9 $# uρ tΠθàf‘Ζ9$# uρ ¤N≡t¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ÍνÍ öΔr'Î/ 3 Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø: $# â öΔF{$# uρ 3 x8u‘$t6s? ª! $# 

>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $#    )54 ،اعراف(  
پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد «

پوشاند و شب شتابان به دنبال  ، با شب، روز را مياستقرار يافتسپس بر عرش 
خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريد و جملگي مسخر فرمان او . روز روان است

بزرگوار و جاويدان و . دهد فرمان مي آفريند و آگاه باشيد كه تنها او مي. هستند
  ».داراي خيرات فراوان و خداوندي است كه پروردگار جهانيان است

ند يا ه ساير نعمتهاي جهان هستي است؛ خواه كوچك باشماينكه خداوند سرچش - 3
  : بزرگ، پيدا باشند يا پنهان

 $tΒ uρ Νä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷èÏoΡ z⎯ Ïϑsù «!$# ( ¢ΟèO # sŒÎ) ãΝ ä3¡¡tΒ • ‘Ø9$# Ïμø‹s9 Î* sù tβρ ãt↔øg rB    
  )53نحل، (  

آنچه از نعمتها داريد، همه از سوي خداست و گذشته از آن هنگامي كه زياني «
  ».خوانند او را با ناله و زاري به فرياد مي) براي زدودن ناراحتيها(به شما رسيد 

رد؛ پس علم خداوند، فراگير است وتمام چيزها را در احاطه دا: م و آگاهيعل - 4
كند و  ماند و نه آنچه انسان آشكار مي هيچ چيز پنهاني در زمين و آسمان از او پنهان نمي

  : شود دارد، از او پنهان مي يده ميپوش
 ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈oÿxœ z⎯ÏΒuρ ÇÚö‘F{$# £⎯ßγn=÷WÏΒ ãΑ̈”t∴tGtƒ âöΔF{$# 

£⎯åκs]÷t/ (#þθçΗs>÷ètFÏ9 ¨βr& ©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ¨βr&uρ ©!$# ô‰s% xÞ%tnr& Èe≅ä3Î/ 

>™ó©x« $RΗø>Ïã    ) ،12طالق(  
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فرمان او . خدا همان است كه هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است«
همواره در ميان آنها جاري است تا بدانيد خداوند بر هر چيز توانا است و ) خدا(

  ».ته استآگاهي او همه چيز را فرا گرف
كتابي . نمايد خداوند به وسيلة فرشتگان اعمال انسان را در كتابي ثبت و ضبط مي - 5

گذارد مگر اينكه آن را برشمرده است و اين كتاب  كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را نمي
  : در وقت مناسب گشوده خواهد شد

 $̈Β àá Ïù=tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθs% ωÎ) Ïμ ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã    )18، ق(  
براي (اي مراقب و آماده  راند مگر اينكه فرشته انسان، هيچ سخني را بر زبان نمي«

  ».آن سخن است) دريافت نگارش
پسندند، آزمايش  خداوند، انسانها را با چيزهايي كه آنها دوست ندارند و نمي - 6
نمايد تا ژرفاي وجود مردم كاويده شود، آن گاه برخي از مردم به تقدير و قضاي  مي

گردند؛ پس چنين انسانهايي  شوند و در ظاهر و باطن تسليم او مي راضي ميالهي 
شايسته خالفت و امامت و سيادت خواهند بود و برخي از مردم خشمگين و ناراضي 

  : شود  گردند و ارزش هيچ چيزي را نخواهند داشت و چيزي به آنها داده نمي مي
 “ Ï%©!$# t,n=y{ |Nöθyϑø9 $# nο4θu‹ptø: $#uρ öΝ ä.uθè=ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß⎯|¡ômr& WξuΚ tã 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# 

â‘θà tóø9$#    ) ،2ملك(  
همان كسي كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كدامتان «

  ».او چيره و توانا و آمرزگار و بخشاينده است. كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود
رود  آيد و از ميان مي اه ببرد و در هر آنچه بدست ميهر كس كه به خداوند پن - 7

  : كند دهد و ياري مي و را توفيق ميطبق فرمان خدا عمل نمايد، خداوند ا
 ¨βÎ) }‘Ïd↵Ï9 uρ ª!$# “Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tGÅ3ø9 $# ( uθèδ uρ ’̄<uθtGtƒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9$#   

  )196عراف، ا(  
اوست كه . را نازل كرده استگمان سرپرست من خدايي است كه اين كتاب  بي«

  ».كند بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي
نند و با او چيزي را حق خداوند بر بندگان است كه او را عبادت كنند و يگانه بدا - 8

  : شريك نسازند
 È≅t/ ©!$# ô‰ ç7ôã$$sù ⎯ ä.uρ š∅ÏiΒ t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9$#    ) ،66زمر(  
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  ».از زمرة سپاسگزاران باش پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و«
خداوند مفهوم اين عبوديت و بندگي و اين توحيد را در قرآن عظيم مشخص  - 9

  1.كرده است
، براساس فهم صفات و اسماي حسني  پيامبر اكرمنخستين تربيت يافتگان مكتب 

الهي تربيت يافتند و به مقتضاي آن، او را عبادت نمودند و عظمت خداوند در 
گرفت و رضامندي او آخرين هدف و مقصدي بود كه براي آن تالش  وجودشان جاي

نمودند كه خداوند مراقب آنهاست؛ پس آنها  كردند و در تمام اوقات احساس مي مي
آنها آگاه است،  نفسهاي خود را از اينكه دچار لغزش شوند، و حال آنكه خداوند از

  .كنترل و مهار نمودند
واع آن پاك كردند و غير از خدا كسي ديگر را در همچنين آنها خود را از شرك و ان

ن، آوردن خوبي و دفع بال و دتدبير جهان، ايجاد و از بين بردن آن و زنده كردن، ميران
همچنين از مقتضيات اسماء و صفات الهي اين . دانستند تصرف در عالم، شريك نمي

ن شريكي با خدا است كه در علم غيب، بندگي، حاكميت مطلق و طاعت مطلق و امثال آ
  2.نگيرند

پاية اصلي جامعة اسالمي براساس تربيت درست و سالمي بنا نهاده شد كه پيامبر 
اين شيوه، شيوة سامان يافته درستي است كه پيش از او . گذاري نمود آن را پايه اكرم

اند و هر پيامبري قومش را به اين دعوت  ن حركت نمودهآپيامبران و انبياء براساس 
در چنانكه خداوند متعال  ؛د كه تنها خدا را بپرستند و كسي را شريك او نسازنددا مي

  :گويد مورد نوح عليه السالم مي
 ô‰s) s9 uρ $uΖ ù=y™ö‘ r& % ·nθçΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïμ ÏΒ öθs% ’ÎoΤÎ) öΝ ä3s9 ÖƒÉ‹tΡ ê⎥⎫Î7•Β ∩⊄∈∪ βr& ω 

(#ÿρ ß‰ ç7÷ès? ωÎ) ©!$# ( þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{r& öΝ ä3ø‹n=tæ z># x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏ9 r&    )26 -  25، هود(  
شما از (من بيم دهنده ) و او بديشان گفت(نوح را به سوي قومش فرستاديم «

  ».باشم براي شما مي) راه نجات(بيانگر ) عذاب خدا و
  :گويد ، مي و در مورد هود

                                                           
 .16تا  10، ص منهج الرسول في غرس الروح الجهاديه -1
 .53، ص ي نشر الدعوهالجهاد ف ةاهمي -2
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 4’n<Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ%s{r& # YŠθèδ 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# $tΒ Νà6s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) 

ÿ…çνç öxî ( ÷βÎ) óΟçFΡ r& ωÎ) šχρçtIø ãΒ    )50، هود(  
اي : گفت ) هود بديشان(هود را به سوي قوم عاد فرستاديم كه از خودشان بود «

قوم من، خدا را بپرستيد كه جز او معبودي نداريد، شما درغگوياني بيش 
  ».نيستيد
  : فرموده است  و در مورد صالح
 4’n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝ èδ% s{r& $[sÎ=≈ |¹ 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# $tΒ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9Î) 

…çνç öxî ( uθèδ Νä. r't±Ρ r& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# óΟä. tyϑ÷ètGó™ $# uρ $pκÏù çνρ ãÏøótFó™ $$sù ¢ΟèO (#þθç/θè? 

Ïμ ø‹s9 Î) 4 ¨βÎ) ’În1 u‘ Ò=ƒÌs% Ò=‹Åg’Χ    )61، هود(  
اي : گفت. فرستاديم كه صالح نام داشت از خودشان را به سوي قوم ثمود يكي«

اوست كه . خدا را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد! قوم من
پس از او . شما را از زمين آفريده و آباداني آن را به شما واگذار نموده است

ده گمان خداوند نزديك و پذيرن طلب آمرزش بنماييد و به سوي او برگرديد، بي
  ».است
  : فرمايد مي  درباره شعيب
 4’n<Î) uρ t⎦ t⎪ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $Y6ø‹yèä© 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ Ν à6s9 ô⎯ ÏiΒ 

>μ≈ s9Î) …çνç öxî ( Ÿωuρ (#θÝÁà)Ζs? tΑ$u‹ò6 Ïϑø9$# tβ# u”Ïϑø9$# uρ 4 þ’ÎoΤÎ) Ν à61u‘r& 9 ösƒ¿2 þ’ÎoΤÎ) uρ 

ß∃% s{r& öΝà6 ø‹n=tæ z># x‹tã 5Θ öθtƒ 7Ý‹Ït’Χ    )84، هود(  
اي : گفت . به سوي قوم مدين فرستاديم كه از خود آنان بود) نيز(شعيب را «

خدا را بپرستيد جز او معبودي نداريد و از پيمانه و ترازو مكاهيد، من ! قوم من
  ».ترسم بينم، من بر شما از عذاب روز فراگير مي نياز مي شما را خوب و بي

  : فرموده است  و در مورد عيسي
 ¨βÎ) ©!$# †În1 u‘ öΝ à6š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç6ôã$$sù 3 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β    

  )51، آل عمرن(  
گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس اورا بپرستيد اين  بي«

  ».راهي است راست
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ادند؛ پيامبران عليهم الصلوه و السالم به توحيد الوهيت دعوت د ةخالصه اينكه هم
چنانكه خداوند  ؛يعني، تنها خدا را پرستش نمودن و پرهيز از عبادت طاغوت و بتها

  :فرمايد متعال مي
 ‰s) s9 uρ $uΖ ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ 

|Nθäó≈ ©Ü9 $# ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù ô⎯ ¨Β “ y‰yδ ª!$# Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β ôM¤) ym Ïμø‹n=tã ä's#≈ n=Ò9 $# 4 

(#ρçÅ¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρãÝàΡ $$sù y# ø‹x. šχ%x. èπt7É)≈ tã š⎥⎫Î/ Éj‹s3ßϑø9 $#   
  )36، نحل(  

 ايم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري ما ميان هر ملتي، پيغمبري را فرستاده«
خداوند گروهي از مردمان را هدايت داد و گروهي از ايشان گمراهي بر . كنيد

رديد؛ پس در زمين گردش كنيد و بنگريد و ببينيد كه سرانجام كار آنان واجب گ
  ».اند، به كجا كشيده است تكذيب كرده) آيات خدا را(كساني كه 

نمونة واقعي مؤمني موحد و يكتاپرست بود كه اصحاب و ياران   پيامبر اكرم
ين مسئله، اقعي انمونة و. ن از آاليشها تربيت نمودناخويش را براساس توحيد و دوري آ

  : باشد آيه ذيل مي
 ö≅è% ©Í_ ¯Ρ Î) © Í_1y‰yδ þ’În1 u‘ 4’n<Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β $YΨƒÏŠ $VϑuŠÏ% s'©# ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) 

$ZŠÏΖym 4 $tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $# ∩⊇∉⊇∪ ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹øtxΧuρ 

†ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ Ÿ° …çμ s9 ( y7Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNöÏΒ é& O$tΡ r& uρ ãΑ̈ρ r& 

t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çR ùQ $# ∩⊇∉⊂∪ ö≅è% u öxîr& «!$# ©Èö ö/r& $|/u‘ uθèδ uρ >u‘ Èe≅ä. &™ ó© x« 4 Ÿωuρ Ü=Å¡õ3s? 

‘≅à2 C§ø tΡ ωÎ) $pκön=tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷zé& 4 §ΝèO 4’n<Î) /ä3În/ u‘ 

ö/ä3ãèÅ_ó £Δ / ä3ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $yϑÎ/ öΝçFΖ ä. ÏμŠÏù tβθà Î=tGøƒrB    )164 - 161، انعام(  
گمان پروردگارم مرا به راه راست رهنمود كرده است و آن دين راست  بي: بگو«

گرا بود و از زمرة  و استوار و پابرجا يعني دين ابراهيم است؛ همان كسي كه حق
بگو نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست كه . مشركان نبود

گونه شريكي نيست و به همين دستور داده  خدا را هيچ. پروردگار جهانيان است
آيا پروردگاري جز خدا را بطلبم و حال : بگو. ان هستممام و من اولين مسل شده

كند و هيچ  آنكه خدا پروردگار هر چيز است؟ هيچ كسي جز براي خود كار نمي
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سرانجام، همه شما به سوي خدا باز . كشد كس گناه ديگري را بر دوش نمي
  ».سازد ورزيد، آگاه مي ا را از آنچه در آن اختالف ميگرديد و شم مي

مشخص   الزم به يادآوري است كه وقتي نتايج و دستاوردهاي تربيت پيامبر اكرم
گرديد، صحابه نيز از همه آنچه با توحيد الوهيت و ربوبيت و توحيد اسماء و صفات 

، نزد كسي مراجعه آنها براي داوري جز به خداوند. متضاد بود، خود را پاك نمودند
گشت، اطاعت  كردند و جز خدا از كسي در آنچه باعث ناخشنودي خدا مي نمي
داشتند و از هيچ چيزي جز خدا  نمودند و هيچ چيزي را مانند خدا دوست نمي نمي
بريدند و  كل ننموده و براي كسي حيوان سر نميوترسيدند و جز خداوند بر كسي ت نمي

خواستند و در آنچه جز خداوند  فقط از خداوند كمك ميكردند و  براي كسي نذر نمي
خواستند و خداوند را نه به  از كسي ياري نمي ،كسي ديگر توانايي انجام آن را ندارد

كردند؛ بلكه تا آخرين حد او را  مخلوقات و هستي و نه با آنچه وجود ندارد، تشبيه مي
اي خداوند در قرآن بيان شده دانستند و تمام صفات و خصوصياتي كه بر پاك و منزه مي
پذيرفتند  بدون تحريف يا تعطيل يا تأويل مي ،آن را ذكر نموده است  و يا پيامبر اكرم

در ترسيدند و هيچ يكي از آفريدگانش را  و در تنهايي جز از خداي يكتا از كسي نمي
، قدرت زنده كردن، ميراندن، روزي دادن، دانش فراگير: صفتي از صفتهاي ربوبيتش مانند

بقاي مطلق، حالل كردن، حرام نمودن و امثال آن شريك فوق العاده، پايدار بودن، 
خداوند ما را از زمره كساني بگرداند كه توحيد را به صورت قولي و عملي . ساختند نمي

  1.نمايند؛ چراكه اختيار اين امر در دست اوست و او بر آن تواناست و عقيدتي محقق مي
بر توضيح وتشريح و اثبات عقيدة توحيد، رسالت محمد را به  هاي مكي عالوه آيه

  :فرمايد چنانكه خداوند مي نمايد؛ ها نيز تثبيت ميسوي همه انسانها و جن
 !$tΒ uρ y7≈oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒÉ‹tΡ uρ £⎯Å3≈ s9 uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# 

Ÿω šχθßϑn=ôètƒ    )28، سباء(  
رسان و بيم دهنده باشي و  ايم تا مژده را براي جملگي مردمان فرستادهو ما تو «

  ».خبرند ليكن اكثر مردم بي
  :فرمايد همچنين مي

                                                           
 .55 -  54، ص الجهاد في نشر الدعوه ةاهمي -1
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 ö≅è% $yγ•ƒr'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝà6 ö‹s9 Î) $·èŠÏΗsd “Ï%©!$# …çμ s9 

Ûù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ( Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ⎯Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ ( (#θãΨÏΒ$t↔sù 

«!$$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Äc© É<̈Ψ9$# Çc’ÍhΓW{ $# ”Ï%©!$# Ú∅ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ=Ÿ2 uρ çνθãèÎ7̈? $#uρ 

öΝ à6̄=yès9 šχρß‰tGôγs?    )158 ،اعراف(  
من فرستاده خدا به سوي جملگي شما هستم؛ خدائي كه ملك ! بگو اي مردم«

ميراند و  بودي نيست، او است كه ميجز او مع. آسمانها و زمين از آن اوست
اش، آن پيغمبر درس  گرداند؛ پس ايمان بياوريد و از خدا و فرستاده زنده مي
  ».اي كه ايمان به خدا و سخنهايش دارد، پيروي كنيد تا هدايت يابيد نخوانده

  :فرمايد و مي
 øŒÎ) uρ !$oΨ øùu|À y7ø‹s9 Î) #\x tΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Éfø9 $# šχθãèÏϑtGó¡o„ tβ# u™ öà) ø9$# $£ϑn=sù 

çνρ ç|Øym (# þθä9$s% (#θçFÅÁΡ r& ( $£ϑn=sù z© ÅÓè% (#öθ©9 uρ 4’n<Î) ΟÎγÏΒ öθs% z⎯ƒÍ‘ É‹Ψ •Β ∩⊄®∪ (#θä9$s% 

!$oΨ tΒ öθs)≈tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑy™ $·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρ é& .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 4© y›θãΒ $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ 

Ïμ ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰ öκu‰ ’n<Î) Èd,ysø9 $# 4’n<Î) uρ 9,ƒÌsÛ 8Λ⎧É) tGó¡•Β ∩⊂⊃∪ !$uΖtΒ öθs)≈tƒ (#θç7ŠÅ_r& z©Åç# yŠ 

«!$# (#θãΖÏΒ# u™uρ ⎯Ïμ Î/ öÏ øótƒ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡ èŒ Ν ä.öÅg ä†uρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r&   
  )31 – 29 ،احقاف(  

زماني را كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانه ) خاطرنشان ساز! اي پيغمبر(«
كرديم تا قرآن را بشنوند، هنگامي كه حاضر آمدند به يكديگر گفتند خاموش 

هنگامي كه به پايان آمد به عنوان مبلغان و دعوت . باشيد و گوش فرا دهيد
اي قوم، ما به كتابي گوش فرا : اينان گفتند .كنندگان به سوي قوم خود برگشتند

فرستاده شده است و كتابهاي پيش از خود را تصديق داديم كه بعد از موسي 
اي قوم . نمايد كند و به راه راست هدايت مي كند و به سوي حق رهنمود مي مي

 ما، سخنان فرا خوانندة الهي را بپذيريد و به او ايمان بياوريد تا خدا گناهتان را
  ».بيامرزد و شما را از عذاب دردناك در پناه خويش دارد
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هاي زيادي در قرآن كريم وجود دارد كه رسالت  هاي ذكر شده، آيه عالوه بر آيه
  1.نمايد محمد براي همة انسانها و جنها را اثبات مي

هاي مكي عالوه بر اينكه عقيدة درست در مورد توحيد و انواع آن و باور راستين  آيه
رد پيامبر و رسالت را در وجود آنها تثبيت كرد، عقيدة درست در مورد فرشتگان را در مو

هاي خدا هستند كه او را سجده  به آنها آموخت كه آنها از آفريده. نيز به آنها آموخت
و در آسمانها و زمين هيچ گونه مشاركتي با خدا ندارند و به كسي فايده و  كنند مي

  : ور خداترسانند مگر به دس ضرري نمي
 xÎm7|¡ç„uρ ß‰ôã§9 $# ⎯ÍνÏ‰ ôϑpt¿2 èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $#uρ ô⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏGx‹Åz ã≅Å™ öãƒuρ t, Ïã≡uθ¢Á9 $# 

Ü=ŠÅÁãŠsù $pκÍ5 ⎯tΒ â™ !$t±o„ öΝèδ uρ šχθä9Ï‰≈ pgä† ’Îû «!$# uθèδ uρ ß‰ƒÏ‰x© ÉΑ$ysÎR ùQ $#    
  )13، رعد(  

گويند و خدا  مي را او، حمد و ثناي اهللاو فرشتگان از هيبت و عظمت و رعد «
كند در  سازد و هر كس را كه بخواهد بدانها گرفتار مي ها را روان مي صاعقه

انتها و  پردازند و خدا داراي قدرتي بي حالي كه آنان دربارة خدا به مجادله مي
  ».كيفري سخت و دردناك است

 ¬!uρ ß‰àfó¡o„ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ †Îû ÇÚ ö‘F{ $# ⎯ÏΒ 7π −/!# yŠ èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $#uρ 

öΝ èδuρ Ÿω tβρ ç É9 õ3tGó¡o„    )49، نحل(  
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين جنبنده وجود دارد، خداي را سجده  و كرنش «

  ».ورند و تكبر نمي مي نمايندكنند و فرشتگان نيز خداي را سجده  مي
 ß‰ôϑptø: $# ¬! ÌÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅Ïã% ỳ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# ¸ξß™â‘ þ’Í<'ρ é& 

7π ysÏΖ ô_r& 4‘oΨ÷V ¨Β y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 ß‰ƒÌ“ tƒ ’Îû È, ù=sƒø: $# $tΒ â™ !$t±o„ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« ÖƒÏ‰s%    )1 ،فاطر(  
ستايش خداوندي را كه آفريننده آسمانها و زمين است و فرشتگان را با بالهاي «

ارتا چهارتا آفريده و هر چه بخواهد بر آفرينش تا و چه تا سه دوتا دوتا و سه
  ».افزايد؛ چراكه بر هر چيزي توانا است مي

                                                           
  .56همان، ص  -1
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 È≅ è% (#θãã÷Š$# š⎥⎪Ï%©!$# Λä⎢ ôϑtãy— ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿω šχθà6 Î=ôϑtƒ tΑ$s)÷W ÏΒ 

;ο§‘ sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ öΝ çλm; $yϑÎγŠÏù ⎯ ÏΒ 78÷ Å° $tΒ uρ …çμ s9 

Ν åκ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9Îγsß    )22، سبا(  
آنها را (بگو كساني را به فرياد بخوانيد كه به جز خدا ) اي پيامبر به مشركان(«

آنها در  )اما بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي گشايند(.پنداريد مي) معبود
  ».آسمانها و زمين كمترين حق مشاركتي ندارند

ن را در دلهاي مؤمنان به وسيلة اسلوب هاي مكي ساير اركان ايما همچنين آيه
 چنانكه در ؛اعجازانگيزش استوار و محكم نمود و آن را براي مردم تشريح و توضيح داد

  : فرمايد مورد كيفيت نزول قرآن مي
 $ZΡ#u™ öè%uρ çμ≈ oΨ ø%tsù …çνr& tø) tGÏ9 ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# 4’n? tã ;] õ3ãΒ çμ≈ oΨø9 ¨“ tΡ uρ WξƒÍ”∴s?    

  )106اسراء، (  
ايم تا آن را آرام بر مردم بخواني و  قرآني است كه آن را بخش، بخش فرستاده«

  ».ايم فرستاده قسمت قسمتقطعاً ما آن را 
 ª!$# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ômr& Ï]ƒÏ‰ptø: $# $Y6≈ tGÏ. $YγÎ6≈ t±tF•Β u’ÎΤ$sẄΒ ”Ïèt±ø) s? çμ ÷ΖÏΒ ßŠθè= ã_ 

t⎦⎪Ï%©!$# šχöθt±øƒs† öΝ åκ®5u‘ §Ν èO ß⎦, Î# s? öΝèδ ßŠθè=ã_ öΝ ßγç/θè=è%uρ 4’n<Î) Ìø. ÏŒ «!$# 4 y7Ï9≡ sŒ 

“ y‰èδ «!$# “ Ï‰ öκu‰ ⎯Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ 4 ⎯ tΒ uρ È≅Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù …çμ s9 ô⎯ ÏΒ >Š$yδ   
  )23، زمر(  

. خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است؛ كتابي را كه همگون و مكرر است«
ترسند و از آن  دگار خود ميافتد كه از پرور از آن لرزه بر اندام كساني مي

اين رهنمود . گردد پوستهايشان و دلهايشان نرم و آمادة پذيرش قرآن خدا مي
سازد و خدا هر كه را  الهي است و خدا هر كه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي

  ».گمراه سازد، اصالً راهنما و راهبري نخواهد داشت
 $tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯ÍνÍ‘ ô‰s% øŒÎ) (#θä9$s% !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# 4’n? tã 9|³o0 ⎯ ÏiΒ &™ó© x« 3 

ö≅è% ô⎯tΒ tΑ t“Ρ r& |=≈ tGÅ3ø9 $# “ Ï%©!$# u™ !% ỳ ⎯Ïμ Î/ 4© y›θãΒ #Y‘θçΡ “ Y‰èδ uρ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ( 
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…çμ tΡθè=yèøg rB }§ŠÏÛ# ts% $pκtΞρß‰ ö6è? tβθà øƒéB uρ #ZÏWx. ( ΟçFôϑÏk=ãæ uρ $̈Β óΟs9 (#þθçΗs>÷ès? óΟçFΡ r& 

Iωuρ öΝä. äτ!$t/# u™ ( È≅è% ª!$# ( ¢ΟèO öΝ èδö‘ sŒ ’Îû öΝ ÍκÅÎöθyz tβθç7yèù=tƒ    )91، انعام(  
خداوند هيچ : گويند اند، وقتي كه مي د نشناختهكافران، خدا را چنان كه باي«

چه كسي كتابي را نازل كرده است : بر هيچ كس فرو نفرستاده است بگو چيزي
كه موسي آن را براي مردم آورده است و نور و هدايتي بوده است كه آن را در 

كنيد و  ر و بسياري از آن را پنهان مينويسيد و بخشي از آن را آشكا كاغذها مي
 ،ايد به شما چيزهايي آموخته شده است كه شما و پدران شما از آنها با خبر نبوده

به  فرو روند و و بگذاريد بر باطل خود) اين قرآن را نازل كرده است(خدا : بگو 
  ».بازيچه پردازند

  رماز پيامبر اكهمچنين خداوند سبحان بيان نموده است كه به پيامبران قبل 
  : ن نازل كرده استآكتابهايي غير از قر
 y7š/ u‘ uρ ÞΟn=ôãr& ⎯ yϑÎ/ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 3 ô‰s) s9uρ $uΖ ù=Òsù uÙ÷èt/ 

z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’n? tã <Ù÷èt/ ( $oΨ ÷ s?#u™ uρ yŠ…ãρ# yŠ # Y‘θç/ y—    )55، اسرا(  
ما . تر است اند آگاه ن و زمينو پروردگارت از مردمان به چيزهايي كه در آسما«

ايم و به داوود زبور عطا  برخي از پيامبران را بر برخي ديگر برتري داده
  » .ايم نموده
 tΑ̈“ tΡ šø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰tƒ tΑ t“Ρ r& uρ sπ1u‘ öθ−G9 $# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ    )3ل عمران، آ(  
تصديق كنندة كتابهايي . زل كرده است كه مشتمل بر حق استكتاب را بر تو نا«

اند و خداوند پيش از آن تورات و انجيل را نازل كرده  است كه قبل از آن بوده
  ».است

  : ي از پيامبران را مبعوث كرده استو بيان نمود كه بسيار
 öΝx. uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ %c©É< ¯Ρ ’Îû t⎦,Î!̈ρ F{ $#    )6، زخرف(  
  ».ايم ران زيادي را به ميان ملتهاي پيشين روانه كردهما پيغمب«

همچنين خداوند نام بعضي از پيامبران را در قرآن ذكر نموده و نام بعضي ديگر را نيز 
  . ذكر ننموده است
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 ô‰s) s9uρ $uΖ ù=y™ö‘ r& Wξß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7Î=ö7s% Οßγ÷Ψ ÏΒ ⎯ ¨Β $oΨ óÁ|Ás% y7ø‹n=tã Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯̈Β 

öΝ ©9 óÈÝÁø) tΡ šø‹n=tã 3 $tΒ uρ tβ% x. @Αθß™ tÏ9 βr& š†ÎAù'tƒ >π tƒ$t↔Î/ ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 

# sŒÎ* sù u™!$y_ ãøΒ r& «!$# z©ÅÓ è% Èd,ptø: $$Î/ u Å£yzuρ šÏ9$uΖ èδ šχθè=ÏÜö6ßϑø9 $#   
  )78، غافر(  

 سرگذشت بعضي ها را براي تو بازگو كرد و .ايم پيش از تو پيغمبراني فرستاده«
ايم، هيچ پيغمبري حق نداشته است  ي تو بازگو نكردهرا برا رخيسرگذشت ب

اي را نشان دهد مگر به فرمان خدا زماني هم كه فرمان خدا آمد، دادگرانه  معجزه
  ».اند گرايان زيانمند گشته داوري شده است و آن وقت باطل

  
  وصف بهشت در قرآن كريم و تأثير آن بر صحابه

كمتر سورة مكي . به روز قيامت متمركز نمودتوجه خود را  هاي مكي تا آخرين حد، آيه
شود كه در آن برخي از حاالت قيامت و حاالت نعمت داده شدگان و حاالت  يافت مي

اي كه گويا  عذاب يافتگان و كيفيت حشر مردم و محاسبه آنان بيان نشده باشد، به گونه
  : نمايد قيامت را با چشم مشاهده ميانسان روز 
 $tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ÍνÍ‘ ô‰s% ÞÚ ö‘F{ $# uρ $Yè‹Ïϑy_ …çμ çGŸÒö6s% tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uρ 7M≈−ƒÈθôÜtΒ ⎯Ïμ ÏΨŠÏϑu‹Î/ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ 4’n?≈ yès? uρ $£ϑtã šχθä.Î ô³ç„ 

∩∉∠∪ y‡ Ï çΡ uρ ’Îû Í‘θÁ9 $# t,Ïè|Ásù ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ωÎ) 

⎯ tΒ u™!$x© ª!$# ( §Ν èO y‡ Ï çΡ ÏμŠÏù 3“ t÷zé& #sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ ÏM s%u õ°r& uρ 

ÞÚö‘ F{ $# Í‘θãΖ Î/ $pκÍh5u‘ yìÅÊãρ uρ Ü=≈ tFÅ3ø9 $# u™ ü“(% É`uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$Î/ Ï™!# y‰pκ’¶9$#uρ z© ÅÓè%uρ 

Ν æηuΖ ÷ t/ Èd,ysø9 $$Î/ öΝ èδuρ Ÿω tβθßϑn=ôàãƒ ∩∉®∪ ôMu‹Ïjùãρ uρ ‘≅ä. <§ø tΡ $̈Β ôMn=Ïϑtã uθèδ uρ 

ãΝ n=÷ær& $yϑÎ/ tβθè=yèø tƒ ∩∠⊃∪ t,‹Å™ uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ãxŸ2 4’n<Î) tΛ©⎝ yγy_ # ·tΒ ã— ( #© ¨Lym # sŒÎ) 

$yδρâ™ !% ỳ ôMysÏGèù $yγç/≡uθö/ r& tΑ$s%uρ öΝßγs9 !$pκçJ tΡ t“ yz öΝ s9r& öΝ ä3Ï?ù'tƒ ×≅ß™ â‘ ö/ä3ΖÏiΒ 

tβθè=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹n=tæ ÏM≈tƒ# u™ öΝ ä3În/ u‘ öΝ ä3tΡρâ‘ É‹Ζ ãƒuρ u™!$s) Ï9 öΝä3ÏΒ öθtƒ # x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’n? t/ 

ô⎯ Å3≈ s9uρ ôM¤) ym èπ yϑÎ=x. É># x‹yèø9 $# ’n? tã t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊇∪ Ÿ≅ŠÏ% (#þθè=äz÷Š$# z>≡uθö/ r& 
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zΟ̈Ψ yγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $yγŠÏù ( }§ø♥ Î7sù “ uθ÷WtΒ š⎥⎪Î Éi9 x6tGßϑø9 $# ∩∠⊄∪ t,‹Å™ uρ 

š⎥⎪Ï%©!$# (# öθs) ¨? $# öΝåκ®5u‘ ’n<Î) Ïπ ¨Ζyfø9$# # ·tΒ ã— ( #© ¨Lym #sŒÎ) $yδρâ™!% ỳ ôMysÏGèùuρ 

$yγç/≡uθö/ r& tΑ$s%uρ óΟçλm; $pκçJ tΡ t“ yz íΝ≈n=y™ öΝà6 ø‹n=tæ óΟçFö7ÏÛ $yδθè=äz÷Š$$sù t⎦⎪Ï$Î#≈ yz 

∩∠⊂∪ (#θä9$s%uρ ß‰ ôϑysø9 $# ¬! “Ï%©!$# $oΨ s%y‰|¹ …çνy‰ ôãuρ $uΖrO u‘÷ρ r& uρ uÚö‘ F{$# é& §θt7oK tΡ 

š∅ÏΒ Ïπ ¨Ζyfø9 $# ß] øŠym â™!$t±nΣ ( zΝ ÷èÏΨsù ãô_r& t⎦, Î# Ïϑ≈ yèø9$# ∩∠⊆∪ “ ts? uρ sπ x6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# 

š⎥⎫Ïjù!% tn ô⎯ÏΒ ÉΑ öθym Ä¸ öyèø9 $# tβθßsÎm7|¡ç„ Ï‰ ôϑpt¿2 öΝÍκÍh5u‘ ( z©ÅÓè%uρ ΝæηuΖ ÷ t/ Èd,ptø: $$Î/ 

Ÿ≅ŠÏ%uρ ß‰ ôϑptø: $# ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9 $#    )75 – 67 ،مرز(  
در روز قيامت سراسر زمين . اند آنان آن گونه كه شايسته است، خدا را نشناخته«

يكباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده 
تمام . در صور دميده خواهد شد. خدا پاك و منزه از شرك آنان است. شود مي

. ميرند، مگر كساني كه خدا بخواهد يكه در آسمانها و زمين هستند، م كساني
نگرند  خيزند و مي به ناگاه همگي به پا مي. شود دميده ميسپس بار ديگر در آن 

شود و پيغمبران  شود و كتاب گذاشته مي و زمين با نور خداوندگارش روشن مي
گردد و اصالً  شوند و راست و درست ميان مردم داوري مي و گواهان آورده مي

شود و به تمام و كمال سزا و جزاي هر كاري را كه انسان كرده  نميبديشان ستم 
اند و  كرده داند كه آنان چه كارهايي را مي شود و خدا بهتر مي است، بدو داده مي

رسند،  شوند و هنگامي كه بدانجا مي كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي
آيا  :گويند  بديشان مي گردد و نگهبانان دوزخ درهاي آن به رويشان گشوده مي

هاي پروردگارتان را براي  يهآاند تا  پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده
آري : گويند  شما بخوانند و شما را از رويارويي چنين روزي بترسانند؟ مي

از : شود  بديشان گفته مي. وليكن فرمان عذاب بر كافران ثابت و قطعي است
جايگاه متكبران چه بد . مانيد جاودانه در آن مي درهاي دوزخ داخل شويد

ترسند، گروه گروه به سوي  جايگاهي است و كساني كه از پروردگارشان مي
رسند؛ بهشتي كه درهاي آن  ه بهشت ميبشوند تا بدانگاه كه  بهشت رهنمود مي

خوب . درودتان باد: گويند  ت بديشان ميشبدين هنگام نگهبانان به. باز است
ايد، پس خوش باشيد و داخل بهشت شويد و جاودانه  د و به نيكي زيستهاي بوده

سپاس و ستايش خداوندي را سزاست كه با ما به : گويند  و مي! در آن بمانيد
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را از آن ما نموده است كه هر جا ) بهشت(وعدة خويش وفا كرد و سرزمين 
و جالب  بخواهيم منزل گزينيم و به سر ببريم، پاداش عمل كنندگان چه خوب

اند و به سپاس  فرشتگان را خواهي ديد كه گرداگرد عرش خدا حلقه زده! است
و ) شود بندگان خدا داوري مي(در ميان . اند و ستايش پروردگار خود مشغول

حمد و ستايش، : شود گردد و گفته مي شان داوري ميدادگرانه و واقعي در ميان
  » .خداوند جهانيان را سزا است

 موضوع هاي كريمه، حالت بهشت را شرح و توصيف نمود و اين بدين صورت آيه
از جمله چيزهايي كه در توصيف بهشت . گذاشت در وجود صحابه تأثير به سزايي مي

هايي دارد و جويبارها از زير  نظير است و درها و پله آمده است، اينكه بهشت، بي
هايي وجود دارد و  مهها، قصرها و خي درختان و كاخهاي آن روان است و در آن چشمه

المنتهي و طوبي وجود دارد همچنين قرآن كريم از  در آن درختان گوناگوني مانند سدره
نعمتهاي اهل بهشت و خوراكيها، نوشيدنيها، شرابها، ظروف، لباسها، زيورآالت، فرشها و 

ها و زنانشان سخن گفته است و از بهترين چيزي كه داده  خدمتگزارانشان و از گفته
شوند، سخن به ميان آورده است كه با اين توصيفهاي قرآن از بهشت، جوارح،  مي

از جمله توصيفهاي . مسلمانان، متوجه و شيفته آن شده بودنداحساسات، اذهان و دلهاي 
  : اشاره نمود موارد ذيلتوان به  بهشت، مي

  
  نظير بودن بهشت بي -1

اده نموده است، از كرم، جود و نعمتهايي كه خدا در بهشت براي بندگان پرهيزگارش آم
اند و برخي از آنها براي ما توصيف شده است، اما آنچه  بخشش الهي سرچشمه گرفته

ت نمايند و افكار ما به حقيق خداوند از ما پنهان نموده است، عقلهاي ما آن را درك نمي
  :فرمايد خداوند مي. رسند آن نمي

 4’nû$yftFs? öΝßγç/θãΖã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# tβθããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ $£ϑÏΒ uρ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθà)ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§øtΡ !$̈Β u’Å∀÷zé& Μçλm; ⎯ ÏiΒ Íο§è% &⎦ ã⎫ôãr& 

L™!# t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ    )17 - 16، سجده(  
و اميد به فرياد پروردگار خود را با بيم . شود پهلوهايشان از بسترها به دور مي«

داند در  هيچ كس نمي. بخشند ايم، مي و از چيزهايي كه بديشان دادهخوانند  مي
دهند چه چيزهاي شادي آفرين و مسرت بخشي براي  برابر كارهايي كه انجام مي
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ايشان پنهان شده است و خداوند نيز سبب اين پاداش را چنين بيان نموده است 
داري و انفاق در راه خدا  شب زنده: ز قبيلي اكه اين به خاطر كارهاي بزرگ

  ».باشد مي
  

  ها و مقامهاي بهشت درجه -2
اعمال و توفيقي كه خداوند به آنها براي انجام اعمال ارزاني نموده  براساساهل بهشت 

است، عالوه بر اينكه با يكديگر متفاوت هستند، مقامهايشان نيز در آخرت متفاوت 
  :فرمايد يند مچنانكه خداو ؛خواهد بود
 ⎯ tΒuρ ⎯Ïμ Ï? ù'tƒ $YΨÏΒ ÷σãΒ ô‰s% Ÿ≅ÏΗxå ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝçλm; àM≈y_u‘ ¤$!$# 

4’n? ãèø9 $#    ) ،75طه(  
و هر كه با ايمان و عمل صالح، پيش پروردگارش رود، چنين كساني داراي «

  ».مراتب واال و منازل بااليند
. ر دارندب ايمان و تقواي خود قرادوستان مؤمن خدا نيز در اين مقامها بر حس

  :فرمايد خداوند متعال مي
 ⎯ ¨Β tβ% x. ß‰ƒÌãƒ s's# Å_$yèø9 $# $uΖ ù=¤ftã …çμ s9 $yγŠÏù $tΒ â™!$t±nΣ ⎯ yϑÏ9 ß‰ƒÌœΡ ¢ΟèO 

$oΨ ù=yèy_ …çμ s9 tΛ©⎝ yγy_ $yγ8n=óÁtƒ $YΒθãΒ õ‹tΒ #Y‘θãmô‰ ¨Β ∩⊇∇∪ ô⎯ tΒ uρ yŠ#u‘ r& nοtÅzFψ$# 

4© tëy™ uρ $oλm; $yγuŠ÷èy™ uθèδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σãΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù tβ% Ÿ2 Οßγã‹÷èy™ # Y‘θä3ô±̈Β ∩⊇®∪ 

yξä. ‘‰ ÏϑœΡ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ Ï™!$sÜtã y7În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ% x. â™ !$sÜtã šÎn/ u‘ 

#·‘θÝàøtxΧ ∩⊄⊃∪ öÝàΡ $# y# ø‹x. $oΨ ù=Òsù öΝ åκ|Õ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ 4 äοtÅzEζs9 uρ çt9 ø.r& 

;M≈y_u‘ yŠ çy9 ø.r& uρ Wξ‹ÅÒø s?    )21 – 18 ،اسراء(  
خواهيم و به هر  هر كس كه دنياي زودگذر را بخواهد، آن اندازه كه خود مي«

در دنيا بدو عطا خواهيم كرد؛ سپس دوزخ  هر چه زودتر دانيم كس كه صالح مي
سوزد در حالي كه مورد سرزنش و رانده و  كنيم كه آتش آن مي را بهرة او مي

هد و براي آن تالش سزاوار را از خود مانده است و هر كس كه آخرت را بخوا
 سسپا نشان دهد، در حالي كه مؤمن باشد اين چنين كساني تالششان بي

ماند و ما هر يك از اينان و از آنان را از بخشش پروردگارت كمك  نمي
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ببين چگونه برخي را . بخشش پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است. رسانيم مي
تر  تر و برتريها سترگ و در آخرت، درجات بزرگايم  بر برخي ديگر برتري داده

  ».است
  

  نهرهاي بهشت  -3
  :فرمايد بهشت، ياد نموده است و ميهاي زيادي از نهرهاي  قرآن كريم در آيه
 ã≅ sẄΒ Ïπ̈Ψ pg ø:$# © ÉL©9$# y‰ Ïããρ tβθà) −Gßϑø9 $# ( !$pκÏù Ö≈ pκ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™!$̈Β Î öxî 9⎯ Å™#u™ Ö≈ pκ÷Ξ r&uρ 

⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤©9 óΟ©9 ÷ ¨tótGtƒ …çμßϑ÷èsÛ Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9÷Ηs~ ;ο©%©! t⎦⎫Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅ |¡tã 

’y∀|Á•Β ( öΝçλm;uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ̈V9 $# ×οtÏ øótΒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ô⎯ yϑx. uθèδ Ó$Î#≈ yz 

’Îû Í‘$̈Ζ9 $# (#θà) ß™ uρ ¹™!$tΒ $VϑŠÏΗxq yì©Üs) sù óΟèδ u™!$yèøΒ r&    )15، محمد(  
وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهايي از آبي «

است كه گنديده و بدبو نگشته است و رودبارهايي از شيري است كه طعم و مزه 
آن متغير نشده است و رودبارهايي از شرابي است كه سراپا لذت براي 

و پالوده است و در آن  نوشندگان است و رودبارهايي از عسلي است كه خاص
آيا چنين (شان برخوردارند راي دارند و از آمرزش پرودرگا جا، آنان هرگونه ميوه

مانند و از آب داغ و  كه در آتش دوزخ جاويدان مي اند همانند كساني) كساني
كند و از هم  هايشان را پاره پاره ميه نوشند كه اندرون و رود جوشان مي

  ».گسلد مي
  

  بهشت هاي  چشمه -4
چنانكه  ؛هاي زيادي است كه طعم و جويبارهاي آن مختلف است در بهشت چشمه

  :فرمايد خداوند مي
 χÎ) t⎦⎫É)−Gßϑø9 $# ’Îû ;M≈̈Ζy_ AβθãŠããuρ    )45، حجر(  
  ».برند ساران به سر مي گمان پرهيزگاران در ميان باغها و چشمه بي«

  :فرمايد و مي
 ¨βÎ) t⎦⎫ É)−FãΚ ø9$# †Îû 9≅≈n=Ïß 5βθã‹ããuρ    )41، مرسالت(  
  ».برند  ها به سر مي ها و چشمه گمان پرهيزگاران در سايه بي«
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و در توصيف آن دو باغي كه براي كسي آماده نموده است كه از پروردگارش 
  : فرمايد  ترسد، مي مي

 $yϑÍκÏù Èβ$uΖ øŠtã Èβ$tGyz$ÒtΡ    )66، رحمان(  
  ».جوشند كنان از زمين ميهايي است كه قلقل  در آن باغها چشمه«

نوشند  در بهشت نيز دو چشمه وجود دارد كه بندگان مقرب، آبهاي خالص آن را مي
نوشند و يكي از آنها چشمة  و نيكوكاران از اين دو چشمه آب آميخته و مخلوط مي

  :فرمايد چنانكه مي ؛كافور است
 ¨βÎ) u‘#tö/ F{ $# šχθç/u ô³tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ù( x. šχ% x. $yγã_# t“ ÏΒ # ·‘θèù$Ÿ2 ∩∈∪ $YΖ øŠtã 

Ü>u ô³o„ $pκÍ5 ßŠ$t7Ïã «!$# $pκtΞρãÉdfxãƒ # ZÉfø s?    )6 – 5 ،انسان(  
. نوشند كه آميخته به كافور است كشند و مي نيكان جامهاي شرابي را سر مي«
نوشندو هر كجا كه  اي كه بندگان خدا از آن مي چشمه) شود از اين جامها پر مي(

  ».برند كنند و مي ان ميبخواهند، با خود رو
نوشند، در حالي كه برخي از  خداوند خبر داده است كه نيكان نوشيدني مركبي مي

  .نوشند بندگان خدا، آن را خالص مي
  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛چشمة دوم، چشمة تسنيم است

 ¨βÎ) u‘#tö/ F{ $# ’Å∀s9 AΟ‹ÏètΡ ∩⊄⊄∪ ’n? tã Å7Í←!# u‘ F{$# tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊄⊂∪ ß∃ Í÷ès? ’Îû 

óΟÎγÏδθã_ãρ nοu ôØtΡ ÉΟŠÏè̈Ζ9 $# ∩⊄⊆∪ tβöθs) ó¡ç„ ⎯ ÏΒ 9,‹Ïm§‘ BΘθçG÷‚̈Β ∩⊄∈∪ …çμßϑ≈ tFÅz 

Ô7ó¡ÏΒ 4 ’Îû uρ y7Ï9≡ sŒ Ä§sù$uΖoK u‹ù=sù tβθÝ¡Ï≈ oΨ tGßϑø9 $# ∩⊄∉∪ …çμ ã_# z–ÉΔuρ ⎯ ÏΒ AΟŠÏ⊥ ó¡n@ 

∩⊄∠∪ $YΖ øŠtã Ü>u ô³o„ $pκÍ5 šχθç/§s) ßϑø9 $#    )28 – 22 ،مطففين(  
بر . ان نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت به سر خواهند بردگم بي«

خوشي و خرمي و نشاط را در . نگرند زند و مي تختهاي مجلل تكيه مي
شود كه  به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي. هايشان خواهيد ديد چهره

ان مهر در بند آن، از مشك است مسابقه دهندگ. استدست نخورده و سربسته 
بايد براي به دست آوردن اين با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي 

  ».نوشند آن تسنيم است كه مقربان از آن مي ةآميز. بگيرند
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خداوند . شود مي اي است كه سلسبيل ناميده هاي ديگر بهشت، چشمه يكي از چشمه
  : فرمايد متعال مي

 tβöθs) ó¡ç„uρ $pκÏù $U™ù( x. tβ% x. $yγã_# z• ÏΒ ¸ξŠÎ6pgΥy— ∩⊇∠∪ $YΖ øŠtã $pκÏù 4‘£ϑ|¡ è@ 

Wξ‹Î6|¡ù=y™    )18 – 17 ،انسان(  
اي  دهند كه آميزة آن زنجبيل است، چشمه در آن جا جامهاي شراب بديشان مي«

  ».شود كه در بهشت است و سلسبيل ناميده مي
  

  توصيف برخي از درختهاي بهشت  -5
  :المنتهي ةسدر –الف 

در قرآن ياد نموده و خبر داده است كه رسول خدا جبرئيل را در خداوند از اين درخت 
چنانكه  ؛صورت اصلي خود نزد اين درخت ديده است و نزد آن، جنت مأوي است

  :فرمايد خداوند مي
 y‰Ζ Ïã Íοu‘ ô‰Å™ 4‘yγtFΖ çR ùQ $# ∩⊇⊆∪ $yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζy_ #“uρ ù'pR ùQ $# ∩⊇∈∪ øŒÎ) © ý øótƒ 

nοu‘ ô‰ Åb¡9$# $tΒ 4© ý øótƒ ∩⊇∉∪ $tΒ sø#y— ç|Çt7ø9 $# $tΒ uρ 4© xö sÛ    )17 – 14 ،نجم(  
آن گاه كه . المنتهي كه در كنار آن بهشت كه منزلگاه است وجود دارد نزد سدره«

  ».چشم به خطا نرفت و سركشي نكرد. رفت آنچه فرا گرفتگسدره را فرا 
  : درخت طوبي –ب 

چنانكه ابوسعيد  ؛شود مي طوبي، درخت بزرگي است كه لباسهاي بهشتيان از آن ساخته
طوبي، درختي است در بهشت كه مسير آن «: فرمود  اكرم پيامبر: گويد مي  خدري

  1».شوند صد سال است و لباسهاي اهل بهشت از برگهاي آن، ساخته مي
درخت بزرگي است كه اندازه آن را . نمايد يك سوار، ساية آن را صد سال طي مي

ول خدا ميزان بزرگي آن را در حديثي كه بخاري از فقط رس. داند كسي جز خدا نمي
در بهشت درختي وجود دارد كه سواركار، «: نقل كرده، چنين بيان فرموده است ابوهريره

صيف اين درخت را چنين ياد و خداوند تو» .نمايد در صد سال سايه آن را طي مي
  :كند مي

                                                           
 .1985 ة، شمار639، ص 4، آلباني، ج االحاديث الصحيحه ةسلسل -1
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 9e≅Ïßuρ 7Šρß‰ ôϑ̈Β    ) ،1)30واقعه  
  ».اي فراوان و گسترده و كشيدهه و در ميان سايه«

  .نمايد انگيز بر قدرت سازندة آن داللت مي كه اين آفرينش شگفت
  

  ي اهل بهشتك و نوشيدنيهاراخو -6
در بهشت خوردنيها و نوشيدنيهايي است از هر نوعي كه در دل انسان : فرمايد خدا مي
  ».بخواهد

 7π yγÅ3≈ sùuρ $£ϑÏiΒ šχρç ¨y‚tGtƒ    )20، واقعه(  
  ».اي را كه برگزينند هر نوع ميوه«
 ß∃$sÜãƒ Ν Íκön=tã 7∃$ysÅÁÎ/ ⎯ ÏiΒ 5=yδ sŒ 5>#uθø. r&uρ ( $yγŠÏùuρ $tΒ ÏμŠÎγtGô±n@ 

ß§àΡF{ $# —%s# s? uρ Ú⎥ã⎫ ôãF{$# ( óΟçFΡ r& uρ $yγŠÏù šχρà$Î#≈ yz    )71، زخرف(  
شود و هر چه دلشان  ها و جامهاي زرين به گردش انداخته مي برايشان كاسه«
خواهد و هر چه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد و شما در آن جا ب

  ».جاودانه خواهيد بود
خداوند نيز براي آنها استفاده از خوبيها و انواع خوراكيها و نوشيدنيها را كه تمايل 

  : اشند، مباح و جايز قرار داده استداشته ب
 (#θè=ä. (#θç/ uõ°$# uρ $O↔ÿ‹ÏΨ yδ !$yϑÎ/ óΟçFø n=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒF{ $# Ïπ u‹Ï9$sƒø: $#    )24، حاقه(  
ايد، گوارا بخوريد و  داده در برابركارهايي كه در روزگاران گذشته انجام مي«

  ».بنوشيد
  

  هاي اهل بهشت نوشيدني -7
نمايد، شراب است و خاصيت  از نوشيدنيهايي كه خداوند به اهل بهشت ارزاني مي

. آفتهايي كه شرابهاي دنيا دارند، پاك و مبرا استشراب بهشت اين است كه از عيب و 
آورد و جسم را  و سر و شكم را به درد مي برد از بين ميشرابهاي دنيا عقل انسان را 

                                                           
 .368، ص 6، كتاب بدء الخلق، ج بخاري -1
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رنگشان هم معيوب است، اما شراب بهشت از همة اين عيبها كند و كيفيت و  بيمار مي
  1.باشند خالي است و عالوه بر آن زيبا، زالل و گوارا مي

  :فرمايد نكه خداوند ميچنا
 ß∃$sÜãƒ Ν Íκön=tã < ù̈( s3Î/ ⎯ÏiΒ ¤⎦⎫Ïè̈Β ∩⊆∈∪ u™ !$ŸÒø‹t/ ;ο©%s! t⎦⎫ Î/Ì≈ ¤±=Ïj9 ∩⊆∉∪ Ÿω $pκÏù 

×Α öθxî Ÿωuρ öΝ èδ $pκ÷] tã šχθèùu”∴ãƒ    )47 – 45، صافات(  
. قدحهاي مي برگرفته از رودبار جاري شراب گرداگرد آنان در گردش است«

نه در آن تباهيها و گرفتاريهايي . وار براي نوشندگانسفيدرنگ است و خوشگ
  ».آيند خواران از آن به حالت تهوع در مي است ونه مي

كند كه انسان از  خداوند زيبايي رنگ آن را سفيد توصيف نموده است، سپس بيان مي
  .شود برد و خسته نمي نوشيدنش لذت مي

  : يدنما صيف ميدر جايي ديگر شراب بهشت را اين گونه تو
 ß∃θäÜtƒ öΝ Íκön=tã ×β≡t$ø!Íρ tβρ à$©# sƒ’Χ ∩⊇∠∪ 5>#uθø. r'Î/ t,ƒÍ‘$t/ r& uρ < ù̈( x. uρ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫Ïè̈Β 

∩⊇∇∪ ω tβθãã£‰|Áãƒ $pκ÷] tã Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ    )19 – 17 ،واقعه(  
خدمت بديشان پيرامونشان درآمد و رفت (نوجواناني هميشه نوجوان براي «

قدحها و ) آورند و به گردش در مي. (گردانند ميبراي آنان ) هستند و باده را
د نگير از نوشيدن آن نه سردرد مي. ها و جامهايي از رودبار روان شراب را كوزه

  ».دهند ونه عقل و شعور خود را از دست مي
 tβöθs) ó¡ç„ ⎯ ÏΒ 9,‹Ïm§‘ BΘθçG÷‚̈Β ∩⊄∈∪ …çμ ßϑ≈ tFÅz Ô7ó¡ÏΒ 4 ’Îû uρ y7 Ï9≡ sŒ 

Ä§sù$uΖoK u‹ù=sù tβθÝ¡Ï≈oΨ tGßϑø9 $#    )26 – 25 ،مطففين(  
شود كه دست نخورده و سر بسته  به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي«

مسابقه دهندگان بايد براي به دست . مهر و در بند آن از مشك است. است
  ».آوردن اين با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي بگيرند

اول اينكه شراب سر : است يان شدهشرابي است كه براي آن دو وصف ب» رحيق«
مسك از  نوشنددر پايان، بوي اينكه وقتي آن را مي دوم. اي است بسته و دست نخورده

  1.تراود آن مي

                                                           
 .23، عمر االشقر، ص و النار ةاليوم االخر الجن -1
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  ل بهشت، آلودگي به همراه ندارد خوراكيها و نوشيدنيهاي اه -8
چنانكه پيامبر  ؛بهشت سرايي است پاكيزه و اهل بهشت نيز از آلودگيها پاك هستند

هايشان چون  شوند، چهره اولين گروهي كه از امت من وارد بهشت مي«: فرمود  ماكر
شوند،  هاي كساني كه بعد از آنها وارد بهشت مي سپس چهره. ماه شب چهارده است

كساني كه بعد از اين دو گروه واردبهشت . باشد ترين ستاره آسمان مي بسان درخشنده
  2».بهشت ادرار و مدفوع و خلم و بزاق ندارند اند واهل شوند، داراي مراتب متفاوت مي

مورد ديگري كه اهل بهشت با يكديگر در آن تفاوت دارند و حديث به آن تصريح 
البته در پاك بودن از آلودگيها، همه . مندي از نور و روشنايي است نموده است، بهره

ندارد و  اند؛ يعني، هيچ كدام، ادرار و مدفوع و تف و آب دهان و آب بيني مشترك
تراود،  هاي خوراك و نوشيدنيها به عرقي مانند عرق مشك كه از بدنهايشان مي فضله

شود كه از آن بوهاي خوش و  چنانكه برخي از آن به آروغ تبديل مي ؛شود تبديل مي
خورند و  اهل بهشت، در آنجا مي«: فرمود  رسد و رسول خدا عطرآگيني به مشام مي

پس خوراكي كه : گفتند. رار و مدفوع و خلم ندارندد و اداندازن نوشند و تف نمي مي
  3».شود به آروغي مانند بوي مشك تبديل مي: فرمود  ؟شود خورند چه مي مي

  
  اهل بهشت لباس و زيورآالت  -9

پوشند و با انواع  اهل بهشت، لباسهاي مجلل و بسيار زيبايي همانند لباسهاي ابريشمي مي
 ؛آرايند ي طال و نقره و جواهرات گران قيمت خود را ميدستبندها: ت از قبيلزيورآال

  :فرمايد چنانكه خداوند مي
 àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $pκtΞθè=äzô‰tƒ tβöθ̄=ptä† $pκÏù ô⎯ÏΒ u‘ Íρ$y™ r& ⎯ ÏΒ 5=yδ sŒ # Zσä9 ÷σä9 uρ ( 

öΝ åκÞ$t7Ï9 uρ $pκÏù ÖƒÌym    )33، فاطر(  
آن جاهها با دستبندهاي طال شوند و در  باغهاي اقامتي است كه بدانها داخل مي«

  ».گردند و لباسشان در آن جا ابريشمي است و مرواريد آراسته مي

                                                                                                                                                    
 .514، ص 6، ج تفسير ابن كثير -1
 .2834، كتاب الجنه، باب اول زمره تدخل الجنه، شمارة مسلم -2
 .2835 ةهمان، شمار -3
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 öΝåκuÎ=≈ tã Ü>$u‹ÏO C¨ ß‰Ζß™ × ôØäz ×− uö9 tGó™Î) uρ ( (# þθ=ãmuρ u‘ Íρ$y™ r& ⎯ ÏΒ 7π ÒÏù 

öΝ ßγ9s) y™uρ öΝåκ›5u‘ $\/# tx© # ·‘θßγsÛ    )21، انسان(  
ازك و سبز و ديباي ضخيمي است و با بر تن ايشان، لباسهاي ابريشمي ن«

پروردگارشان بديشان . اند زيب و زينت داده شده ،دستبندها و النگوهاي سيمين
  ».نوشاند شراب پاك مي

پوشند، لباس سبز از  لباسهايشان رنگهاي مختلفي دارد و از انواع لباسهايي كه مي
  .باشد حرير نازك و ضخيم مي
 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝ çλm; àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã “Ìøg rB ⎯ÏΒ ãΝÍκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{ $# tβöθ̄=ptä† $pκÏù ô⎯ ÏΒ 

u‘ Íρ$y™ r& ⎯ ÏΒ 5=yδ sŒ tβθÝ¡t6ù=tƒuρ $¹/$u‹ÏO #Z ôØäz ⎯ ÏiΒ < ß̈‰Ζß™ 5− u ö9tGó™ Î) uρ t⎦⎫Ï↔Å3−G •Β 

$pκÏù ’n? tã Å7 Í←!# u‘ F{$# 4 zΝ ÷èÏΡ Ü># uθ̈W9 $# ôMoΨ Ý¡ymuρ $Z)x s? öãΒ    )31، كهف(  
كه بهشت جاويدان از آن ايشان است، بهشتي كه در زير آن  آنان كساني هستند«

شوند و  آنان در آن جا با دستبندهاي طال آراسته مي. جويبارها روان است
پوشند درحالي كه بر تختها و مبلمانها  هاي سبز حرير نازك و ضخيم مي جامه

  »چه پاداش خوبي است، چه منزل و مقر زيبايي است؟. اند تكيه زده
هايي طاليي دارند و با  خبر داده است كه اهل بهشت شانه  پيامبر اكرمهمچنين 

دهند و بوي خوب مشك از بدنشان  كنند و بخور مي شبو خود را دود ميوعود خ
ان از طال و نقره است و آنچه در بخوردانهايشان شظرفهاي«: چنانكه فرمود ؛تراود مي
  1».سوزد، عود عطر است و عرقهايشان مشك است مي
 پيامبر اكرم. رود شوند و از بين نمي باسها و زيور آالت اهل بهشت كهنه نميل

گيرد و رنجور و ناراحت  هر كس وارد بهشت شود، در ناز و نعمت قرار مي«: فرمود
  2».رود شود و جواني او از بين نمي گردد، لباسش كهنه نمي نمي

  

                                                           
 .3246، كتاب بدء الخلق، باب صفه الجنه، شمارة البخاري -1
 .2836، شماره 218، ص 4، كتاب الجنه، باب دوام نعيم الجنه، ج مسلم -2
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  اجتماع اهل بهشت و سخنان آنان -10
آيند و با هم گفتگو  روند و در مجلسي زيبا گرد هم مي كديگر مياهل بهشت به ديدار ي

نمايند و از آنچه برايشان در دنيا اتفاق افتاده و از وارد شدن به بهشت كه خداوند به  مي
ف گردهم آيي اهل بهشت چنانكه خداوند در توصي ؛كنند آنها ارزاني نموده است، ياد مي

  :فرموده است
 $oΨ ôãt“ tΡ uρ $tΒ ’Îû Ν ÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ ô⎯ÏiΒ @e≅ Ïî $ºΡ≡uθ÷zÎ) 4’n? tã 9‘ ãß™ t⎦,Î# Î7≈ s) tG•Β    

  )47حجر، (  
كشيم و برادرانه بر تختها  هايشان بيرون مي و دشمنانگي را از سينه توزي و كينه«

  ».نشينند روياروي هم مي
موده و فرموده گويند، ذكر ن قرآن فقط بخشي از سخناني كه آنها در مجالسشان مي

   :است
 Ÿ≅t6ø%r& uρ öΝåκÝÕ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ tβθä9 u™ !$|¡tFtƒ    )25، طور(  
و از نعمتهاي بهشت با يكديگر سخن (كنند  كنان رو به همديگر مي پرسش«

  »).گويند مي
انداختند و آنها را به كيفر  از جمله در مورد اهل شر، آنهايي كه مؤمنان را به شك مي

  : كند مي خواندند، چنين ياد را ميو ناسپاسي ف
 Ÿ≅t7ø%r'sù öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ tβθä9 u™!$|¡tFtƒ ∩∈⊃∪ tΑ$s% ×≅Í← !$s% öΝ åκ÷]ÏiΒ ’ÎoΤÎ) tβ% x. ’Í< 

Ö⎯ƒÌs% ∩∈⊇∪ ãΑθà) tƒ y7̄Ρ Ï™ r& z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫Ï%Ïd‰|Áßϑø9 $# ∩∈⊄∪ # sŒÏ™r& $oΨ ÷FÏΒ $̈Ζ ä. uρ $\/#tè? 

$̧ϑ≈ sàÏãuρ $̄Ρ Ï™ r& tβθãΖƒÏ‰yϑs9 ∩∈⊂∪ tΑ$s% ö≅ yδ ΟçFΡ r& tβθãèÎ=©Ü•Β ∩∈⊆∪ yìn=©Û$$sù çν# u™ tsù 

’Îû Ï™ !#uθy™ ÉΟŠÅspg ø:$# ∩∈∈∪ tΑ$s% «!$$s? βÎ) £N‰ Ï. È⎦⎪ÏŠ÷ ä) s! ∩∈∉∪ Ÿωöθs9 uρ èπyϑ÷èÏΡ ’În1 u‘ 

àMΖä3s9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪Î|Øósßϑø9 $# ∩∈∠∪ $yϑsùr& ß⎯ øtwΥ t⎦⎫ÏFÍh‹yϑÎ/ ∩∈∇∪ ωÎ) $oΨ oK s?öθtΒ 4’n<ρ W{$# 

$tΒ uρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫Î/ ¤‹yèßϑÎ/ ∩∈®∪ ¨βÎ) # x‹≈ yδ uθçλm; ã—öθx ø9$# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $# ∩∉⊃∪ È≅÷V ÏϑÏ9 # x‹≈yδ 

È≅yϑ÷èu‹ù=sù tβθè=Ïϑ≈ yèø9 $#    )61 – 50 ،صافات(  
: گويد يكي از آنان مي. پرسند كنند و از يكديگر مي بعضي رو به بعضي ديگر مي«

كه (كنند  گفت آيا تو از زمره كساني هستي كه باور مي مي. من همنشيني داشتم
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آيا زماني كه مرديم و خاك و ) بعد از مرگ، زندگي و رستاخيزي هست
. بينيم م و سزا و جزا ميگيري رار مياستخوان شديم آيا ما مورد بازخواست ق

پس آن گاه خودش . توانيد نگاهي بيندازيد و او را بنگريد آيا شما مي: گويد مي
به خدا سوگند نزديك : گويد  مي. بيند شود و او را در وسط دوزخ مي ور مي ديده

اگر نعمت پروردگارم نبود، . بود مرا، با خود به دوزخ، پرت كني و هالكم سازي
مگر مرگ . ميريم آيا ما ديگر نمي. بودم )در دوزخ(هم از احضارشدگانمن 

اين نعمت واقعاً پيروزي . شويم نخستيني كه داشتيم و ما هرگز عذاب داده نمي
  ».براي رسيدن به چنين چيزي، كاركنان بايد كار كنند. بزرگ است

  
  زنان اهل بهشت  -11

د به شرط اينكه ايمان داشته د بوهمسر دنيوي انسان مؤمن، در آخرت نيز زنش خواه
  :باشد

 àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $pκtΞθè=äzô‰tƒ ⎯ tΒ uρ yxn=|¹ ô⎯ÏΒ öΝÍκÉ″ !$t/# u™ öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r&uρ öΝ ÍκÉJ≈−ƒÍh‘ èŒuρ ( 

èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ tβθè=äzô‰tƒ ΝÍκön=tã ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$t/    )23، رعد(  
كساني از پدران و  باغهاي بهشت است كه جاي ماندگاري است و آنان همراه«

شوند كه صالح باشند و فرشتگان از هر  فرزندان و همسران خود بدانجا وارد مي
  ».شوند سويي بر آنان وارد مي

هاي  مند هستند و در زير سايه ز نعمتها بهرهاهمسرانشان  آنها در بهشت، همراه با
  : زنند بهشت، شاد و خوشحال تكيه ميدرختان 

 öΛèε ö/àSã_≡uρ ø— r& uρ ’Îû @≅≈ n=Ïß ’n? tã Å7 Í←!# u‘ F{$# tβθä↔Å3§GãΒ    )56، يس(  
  ».اند هاي پر فراخ بر تختها تكيه زده آنان و همسرانشان در زير سايه«
 (#θè=äz÷Š$# sπ ¨Ψ yfø9 $# óΟçFΡ r& ö/ ä3ã_≡uρ ø— r&uρ šχρ çy9øtéB    )70، زخرف(  
مكرم و  در آن جا شادمان و شادكام و. شما و همسرانتان به بهشت درآييد«

  ».محترم خواهيد بود
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  حوران بهشتي  -12
  : فرمايد خداوند مي
 y7Ï9≡ x‹Ÿ2 Ν ßγ≈ oΨô_̈ρ y— uρ A‘θçt¿2 &⎦⎫Ïã    )54، دخان(  

حور از كلمه حورا گرفته شده است؛ يعني، سفيدي و سياهي چشم آنان خيلي است 
ا چنين جمع كلمه عيناء، يعني درشت چشم است و خداوند در قرآن حوران ر »عين«

سن و سالي هستند كه پستانهايشان تازه  نمايد كه آنها دوشيزگان نوجوان هم توصيف مي
  : ايدمفر چنانكه مي ؛استبرآمده 

 ¨βÎ) t⎦⎫ É)−Fßϑù=Ï9 # ·—$x tΒ ∩⊂⊇∪ t, Í←!# y‰tn $Y6≈ uΖ ôãr& uρ ∩⊂⊄∪ |=Ïã# uθx. uρ $\/#tø? r&    
  )33 – 31 ،بأن(  

اغهاي سرسبز و انواع روزيها بهره ايشان مسلماً براي پرهيزگاران رستگاري، ب«
  ».شود ن و سال بهرة ايشان ميس گردد و دختران نوجوان تازه پستان و هم مي

» اتراب«شود كه زيبا باشد و پستانهايش برآمده باشند و  به زني گفته مي »كاعب«
هاي خداوند در بهشت است كه آنها را خلق  حور عين از آفريده. يعني هم سن و سال

 قرار داده است؛ موده و آنان را دوشيزگان هم سن و سال مورد عالقه همسرانشانن
  : فرمايد چنانكه مي

 !$̄Ρ Î) £⎯ ßγ≈ tΡ ù't±Σ r& [™!$t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £⎯ ßγ≈ oΨù=yèpg m # ·‘% s3ö/ r& ∩⊂∉∪ $¹/ããã $\/#tø? r&    
  )37 – 35 ،واقعه(  

 ؛ا ازدواج نكرده باشدنمايد كه قبالً هيچ كس با آنه دوشيزه بودن آنان اقتضا مي
  : فرمايد چنانكه خداوند مي
 ⎯ÍκÏù ßN≡u ÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9 $# óΟs9 £⎯åκ÷ZÏϑôÜtƒ Ó§Ρ Î) óΟßγn=ö6s% Ÿωuρ Aβ!% ỳ    

  )56، رحمان(  
ديده فروهشته هستند كه پيش از آنان دست هيچ انس ) كاخها حورياني(در آن «

  ».و جني به آنها نرسيده است
  : نان بهشت سخن گفته و فرموده استزو خداوند از زيبايي 
 î‘θãmuρ ×⎦⎫ Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈sVøΒ r( x. Çυä9 ÷σ=9 $# ÈβθãΖ õ3yϑø9 $#    )23 – 22 ،واقعه(  

پوشيده و محفوظ است كه صفاي رنگ آن را نور خورشيد و  ،و منظور از مكنون
  : ستده ابازي دستها تغيير نداده و در جايي ديگر آنها را به ياقوت و مرجان تشبيه نمو
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 £⎯ÍκÏù ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9 $# óΟs9 £⎯åκ÷ZÏϑôÜtƒ Ó§Ρ Î) óΟßγn=ö6s% Ÿωuρ Aβ!% ỳ ∩∈∉∪ Äd“r'Î6 sù 

Ï™Iω# u™ $yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∈∠∪ £⎯ æη̄Ρ r( x. ßNθè%$u‹ø9 $# ãβ% ỳ öyϑø9 $#uρ    
  )58 – 56 ،رحمان(  

ت هچ انس ديده فروهشته هستند كه پيش از آنان دس) كاخها، حورياني(در آن «
و جني به آنها نرسيده است، پس كدام يك از نعمتهاي پروردگارتان را دروغ 

  ».اند انگاريد؛ گويي آنها ياقوت و مرجان مي
اندازي زيبا و  باشند و چشم دو سنگ گران قيمت و زيبا مي »ياقوت و مرجان«

ت شهاد انگيز دارند و همين كافي است كه خداوند به حسن و زيبايي آنها شگفت
  : دهد مي

 £⎯ÍκÏù ìN≡uöyz ×β$|¡Ïm ∩∠⊃∪ Äd“ r'Î6sù Ï™Iω# u™ $yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è?    
  )71 – 70 ،رحمان(  

در آن كاخها، زنان برگزيده و زيبايي هستند، پس كدام يك از نعمتهاي «
  ».انگاريد پروردگارتان را دروغ مي

نفاس و آب دهان و آب  بايد دانست كه زنان بهشت مانند زنان دنيا داراي حيض و
  1.بيني و ادرار و مدفوع نيستند

اولين گروهي كه «: يي مردان و زنان بهشت فرموده استدر مورد زيبا  پيامبر اكرم
آب دهان و آب . درخشد شوند، چهرة آنان بسان ماه شب چهارده مي وارد بهشت مي

و از معده اشد ب هايشان از طال و نقره مي ظرفها و شانه. بيني و مدفوع ندارند
  ».تراود و عرقهايشان خوشبو و پاك است عطر خوشبويي مي وشكمهايشان

  
  بهترين هدية اهل بهشت -13

آنها  شوند، خداوند خطاب به وقتي اهل بهشت وارد بهشت مي«: فرمود  پيامبر اكرم
ن هايما گويند مگر چهره خواهيد؟ مي ام، چيزي مي عالوه بر آنچه به شما داده: گويد  مي

اي و مگر ما را از دوزخ نجاتمان  اي، مگر ما را وارد بهشت نساخته را سفيد نكرده
تر  بنابراين، نعمتي پسنديده. شود اي؟ آن گاه حجاب بين خالق و مخلوق برداشته مي نداده
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و در روايتي ديگر آمده است كه رسول اهللا » .اند از نگاه كردن به پروردگارشان داده نشده
  : وت نمودا تالاين آيه ر

 t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4© o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$tƒÎ— uρ ( Ÿωuρ ß,yδ ötƒ öΝßγyδθã_ãρ ×tIs% Ÿωuρ î'©!ÏŒ 4 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# ( öΝèδ $pκÏù tβρ à$Î#≈yz    )26، يونس(  
غبار غم و  ،اند، بهشت از آن ايشان است و افزون بر آن كساني كه نيكي كرده«
آنان اهل بهشتند . بينند نشيند و خواري و رسوايي نمي دوه بر پيشاني ايشان نميان

  ».مانند و جاودانه در آن مي
ز ابوسعيد خدري شود، ا در مورد رضايت خداوند كه شامل حال اهل بهشت مي

لبيك و : گويند آنان مي! اي اهل بهشت: گويد خدا به بهشتيان مي«: چنين نقل شده است
چرا راضي : گويند آيا راضي هستيد؟ مي: گويد خداوند مي. تو استدر دست  خير

اي؟ پس  از بندگانت ندادهاي كه به هيچ يك  نشويم، حال آنكه چيزهايي به ما داده
پرودگارا و چه چيزي بهتر از آن : گويند از آن را به شما ندهم؟ مي آيا بهتر: گويد مي

عد از اين، هرگز از شما ناراض از شما راضي و خشنودم و ب: گويد  است؟ پس مي
  1».نخواهم شد

  
  سخن پايان بخش مجلس بهشتيان  -14
 ß‰ ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#  »اي  جمله» ستايش پروردگار جهانيان را سزاست

مؤمنان براي رسيدن به . رسانند است كه بهشتيان، مجالس خود را با آن به پايان مي
اند و ترس  از پل صراط عبور نموده: اند ني را طي نمودهطرناك گوناگوبهشت مراحل خ
اند و اكنون بعد از اينكه خدا غم و اندوه را از آنها دور  مشاهده كرده ووحشت آنجا را

كرده و آنان را وارد باغهاي بهشت نموده است، به بيان پاكي و ذكر خدا مشغول هستند؛ 
اي كه به آنها داده بود، وفا  و به وعده چراكه خداوند، غم و اندوه را از آنان دور نمود

 :ها را در بهشت، جايگزين كرده استنمود و آن
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 àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $pκtΞθè=äzô‰tƒ tβöθ̄=ptä† $pκÏù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$y™r& ⎯ ÏΒ 5=yδ sŒ #Zσ ä9 ÷σä9 uρ ( 

öΝ åκÞ$t7Ï9 uρ $pκÏù ÖƒÌym ∩⊂⊂∪ (#θä9$s%uρ ß‰ ôϑptø: $# ¬! ü“ Ï%©!$# |=yδ øŒr& $̈Ψ tã tβt“ ptø: $# ( 

χÎ) $uΖ −/ u‘ Ö‘θà tós9 î‘θä3x©    )34 – 33، فاطر(  
ستايش پروردگار جهانيان و ختم گفتار و دعايشان در باغهاي بهشت، اين است كه 

  : را سزاست
 öΝßγ1uθôãyŠ $pκÏù š oΨ≈ysö6ß™ §Ν ßγ̄=9$# öΝåκçJ §‹ÏtrB uρ $pκÏù ÖΝ≈ n=y™ 4 ãÅz#u™ uρ óΟßγ1uθôãyŠ 

Èβr& ß‰ ôϑptø: $# ¬! Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#    )10، يونس(  
پروردگارا تو منزهي و احوالپرسي آنان، : در بهشت دعاي مؤمنان اين است«

شكر و سپاس، شايستة پروردگار : است  سالم است و ختم دعا و گفتارشان اين
  ».باشد جهانيان مي

دن پس رسول خدا، شاگردانش را چنين تربيت نموده بود كه براي به دست آور
بنابراين، الزم بود تا براساس . خشنودي خداوند بكوشند تا آنها را وارد بهشت نمايد

اي كه گويا صحابي در  هاي قرآني، باغهاي بهشت را براي آنها توصيف نمايد، به گونه آيه
شدند  كرد و طوري از آن متأثر مي ن لحظه بهشت را در جلوي چشمانش مشاهده ميآ

كنند و اين از اعجاز زيباي تعبير قرآني است  آشكارا مشاهده مي كه گويا هم اكنون آن را
آيد كه گويا حاضر است و انسان  تا حدي كه آخرت، كه هنوز نيامده، چنان به نظر مي

انگيز و زيباي بهشت و باور قطعي به آن در نهضت  تصور شگفت. 1برد در آن به سر مي
ي بهشت در ذهن افراد امت متجلي پس وقتي كه سيما ؛و بيداري امت، بسيار مهم است

روند و گرانبهاترين چيزها را تقديم  گردد، براي نيل به رضامندي خداوند به پيش مي مي
يابند و وجودشان از نيروهاي بزرگ و  دارند و از بزدلي و ترس و مرگ رهايي مي مي

ا پيش گردد كه آنها را با پشتكار و قاطعيت براي ياري كردن دين خد شگرفي لبريز مي
ساز و پيروزيهاي بزرگي كه امت در تاريخ  هاي سرنوشت پس از بررسي معركه. برد مي

زرين به دست آورده است، به اين نتيجه رسيدم كه يكي از عوامل واضح و روشن 
مندي آنها ازان به شهادت در راه خدا و عالقپيروزي اين امت، شيفتگي فرماندهان و سرب

نبرد زالقه كه سربازان به  بهتوان  اين مدعا مي براي صحت .به بهشت بوده است
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در اسپانيا پيروز شدند و مانند معركه حطين به اندهي يوسف بن تاشفين بر نصاري فرم
فرماندهي صالح الدين و عين جالوت به فرماندهي قطز و فتح قسطنطنيه به فرماندهي 

  .محمد فاتح و غيره اشاره نمود
  

   وجود ياران پيامبر اكرم ر آن دروصف جهنم در قرآن كريم و تأثي
برند؛  ياران آن حضرت، همواره نسبت به خداوند در حالتي از خوف و رجاء به سر مي

نمود، تحولي شگرف و  براساس آن حكومت مي  چون برنامة قرآني كه پيامبر اكرم
از قرآن كريم، نمايي ايجاد نمود؛ چراكه   عميق در وجود اصحاب و ياران پيامبر اكرم

و پيچيده شدن آسمانها، ايجاد شكاف هاي وحشتناك روز قيامت را از قبيل جمع  صحنه
عميق در زمين، از بين رفتن كوهها، طغيان درياها و افروخته شدن آن، جنبش آسمانها و 

قطعه شدن آن، از بين رفتن روشنايي خورشيد، تيره شدن ماه و از هم پاشيدن و  قطعه
، عالوه بر بيان حالت مقرآن كري. كشد  ي آنها به تصوير ميفروريختن ستارگان را برا

كافران، ذلت و خواري، حسرت و نااميدي و نابود شدن كارهايشان، به بيان و مجادله 
عبادت كنندگان و معبودان باطل و جدال ضعيفان و سرداران، مخاصمه كافر و شيطان، 

همچنين قرآن . پرداخته استمجادله كافران با اعضاي بدن خود و مجادله روح و جسد 
شود و شفاعتي كه  كريم از شفاعت و سفارش و شرايط آن، از شفاعتي كه پذيرفته مي

شود، سخن گفته است و از حساب و جزا و از صحنة حساب سخن گفته و  پذيرفته نمي
كيفيت قصاص گرفتن در روز  گيرند و از اينكه ستمديدگان از ستمگران قصاص مي

همچنين خداوند در قرآن، اهميت مسئلة ريختن . ان آورده استقيامت سخن به مي
 ،شوند خونها را بيان نموده و متذكر شده است كه ترازوهايي كه با آن اعمال وزن مي

توانند از  توانند و نمي شود و رسول خدا از حوض كوثر و كساني كه مي نصب كرده مي
ز حشر شدن كافران به سوي آتش قرآن كريم نيز ا. آن استفاده نمايند، خبر داده است

دوزخ و عبور مؤمنان بر صراط و نجات يافتن مؤمنان و هالك شدن منافقان سخن گفته 
  1.است

تصوير كشيده است؛ پس كوتاه سخن اينكه قرآن كريم انواعي از عذابهاي جهنم را به 
رآن كريم هاي ق از جمله آيه. كردند ، گويا آن را با چشم مشاهده ميمسلمانان صدر اسالم

  : توان به موارد ذيل اشاره كرد مي در مورد جهنم،
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  خوراك اهل جهنم و نوشيدنيها و لباسهايشان -1

گياه خارداري كه شبرق ناميده (قرآن كريم از جمله خوراكهاي اهل جهنم به ضريع 
و از جمله نوشيدني آنان به چرك و ) رويد درختي كه در جهنم مي(و زقوم ) شود مي

  : فرمايد چنانكه مي ؛نمايد آب داغ و سوزان اشاره ميزردآبه و 
 }§øŠ©9 öΝçλm; îΠ$yèsÛ ωÎ) ⎯ÏΒ 8ìƒÎŸÑ ∩∉∪ ω ß⎯Ïϑó¡ç„ Ÿωuρ ©Í_øóãƒ ⎯ÏΒ 8íθã_    

  )7 – 6 ،غاشيه(  
آنان خوراكي جز ضريع نخواهند داشت، نه فربه خواهد كرد و نه از گرسنگي «

  ».سازد نياز مي بي
ت و از خوردن و نوشيدن سا عي از انواع عذابها براي آنانخوردن اين خوراكيها نو

  .برد اي نمي برند و بدنشان از آن استفاده آن لذت نمي
  : اما در مورد زقوم فرموده است

 χÎ) |Ntyfx© ÏΘθ—%̈“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$yèsÛ ÉΟŠÏO F{$# ∩⊆⊆∪ È≅ôγßϑø9 $% x. ’Í? øótƒ ’Îû 

ÈβθäÜç7ø9 $# ∩⊆∈∪ Ç’ø? tóx. ÉΟŠÏϑysø9 $#    )46 – 43 ،دخان(  
قطعاً درخت زقوم خوراك گناهكاران است و همچون فلز گداخته در شكمها «

  ».جوشد، جوششي همچون آب گرم و داغ مي
  : اي ديگر در مورد درخت زقوم فرمود و خداوند در آيه
 y7Ï9≡ sŒr& × öyz »ωâ“ œΡ ÷Πr& äοtyfx© ÇΠθ—%̈“9 $#    )62، صافات(  
كنند،  كه بهشتيان را با آن پذيرايي مي) كران و جاويداني همه نعمتهاي بي(آيا آن «

  ».بهتر است يا درخت زقوم
  : فرمايد و در جاي ديگر مي
 §ΝèO öΝ ä3̄Ρ Î) $pκš‰ r& tβθ—9 !$Ò9 $# tβθç/ Éj‹s3ßϑø9 $# ∩∈⊇∪ tβθè=Ï. Uψ ⎯ ÏΒ 9yfx© ⎯ ÏiΒ 5Θθ—%y— 

∩∈⊄∪ tβθä↔Ï9$yϑsù $pκ÷] ÏΒ tβθäÜç6ø9 $# ∩∈⊂∪ tβθç/Ì≈ t±sù Ïμ ø‹n=tã z⎯ ÏΒ ËΛ⎧ÉΚ ptø: $# ∩∈⊆∪ 

tβθç/ Ì≈ t±sù z>÷ à° ÉΟŠÏλù;$#    )55 – 51 ،واقعه(  
سپس شما اي تكذيب كننده، قطعاً از درخت زقوم خواهيد خورد و شكمها را «

از آن پر خواهيد كرد و روي آن، آب جوشان و سوزان خواهيد نوشيد و 
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اند، از آن خواهيد  همچون نوشيدن شتراني كه مبتال به بيماري تشنگي شده
  ».نوشيد

شود كه اين درخت پليدي است كه در عمق جهنم ريشه  از اين آيه چنين استنباط مي
هاي اين درخت،  هايش در گوشة جهنم امتداد يافته است و ميوه دوانيده و شاخه

اي زشت دارند كه به سرهاي شيطان تشبيه گرديده است و در اذهان صحابه  منظره
رگرفته شده از قرآن در مورد دوزخ تجسمي از سرهاي زشت شيطان براساس تعاليم ب

هايش، دوزخيان چنان  ايجاد شده بود؛ پس با وجود پليد بودن درخت و پليدي ميوه
هاي اين درخت براي رفع گرسنگي خودشان  شوند كه راهي جز خوردن ميوه گرسنه مي

نشين روغن جوش  همانند آب جوش و تهندارند و بعد از رفع گرسنگي، درونشان 
نمايند تا جايي كه مانند شتر بيماري  خورد و بر اثر آن دردهاي شديدي احساس مي مي

هايشان  زان رودهنوشند، آن آب داغ و سو شود، از آبهاي داغ مي نوشد و سير نمي كه مي
  : نمايد را قطع مي

 ã≅ sẄΒ Ïπ̈Ψ pg ø:$# © ÉL©9$# y‰ Ïããρ tβθà) −Gßϑø9 $# ( !$pκÏù Ö≈ pκ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™!$̈Β Î öxî 9⎯ Å™#u™ Ö≈ pκ÷Ξ r&uρ 

⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤©9 óΟ©9 ÷ ¨tótGtƒ …çμßϑ÷èsÛ Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9÷Ηs~ ;ο©%©! t⎦⎫Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅ |¡tã 

’y∀|Á•Β ( öΝçλm;uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ̈V9 $# ×οtÏ øótΒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ô⎯ yϑx. uθèδ Ó$Î#≈ yz 

’Îû Í‘$̈Ζ9 $# (#θà) ß™ uρ ¹™!$tΒ $VϑŠÏΗxq yì©Üs) sù óΟèδ u™!$yèøΒ r&   )15، محمد(  
وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهايي از «

شيري است كه طعم و مزه آن متغير نشده است و رودبارهايي از شرابي است كه 
سراپا لذت براي نوشندگان است و رودبارهايي از عسلي است كه خالص و 

و از آمرزش پروردگارشان  اي دارند پالوده است و در آن جا آنان هرگونه ميوه
اند كه در آتش دوزخ جاويدان  همانند كساني) آيا چنين كساني(برخوردارند 

هاي ايشان را  هشوند كه درون و رود مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده مي مي
اين است مهماني آنان و آنچه در آن روز با . گسلد كند و از هم مي پاره پاره مي

هنگامي كه اهل جهنم اين خوراك ناگوار و پليد از ضريع . 1دشون آن پذيرايي مي
  ».شوند خورند، به علت زشتي و خرابي و پليدي آن گلوگير مي و زقوم را مي
 ¨βÎ) !$uΖ ÷ƒt$s! Zω% s3Ρr& $VϑŠÏtrbuρ ∩⊇⊄∪ $YΒ$yèsÛuρ # sŒ 7π ¢Áäî $¹/# x‹tãuρ $Vϑ‹Ï9 r&    

                                                           
  .8، عمر االشقر، ص اليوم االخر الجنه و النار -1
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  )13 – 12 ،مزمل(  
وزان دوزخ است و همچنين خوراك گلوگيري نزد ما غل و زنجيرها و آتش س«

  ».و عذاب دردناكي موجود است
  : فرمايد چنانكه خداوند مي ؛يكي ديگر از خوراكهاي اهل جهنم غسلين است

 }§øŠn=sù çμ s9 tΠöθu‹ø9 $# $uΖ ßγ≈ yδ ×Λ⎧ ÏΗxq ∩⊂∈∪ Ÿωuρ îΠ$yèsÛ ωÎ) ô⎯ÏΒ &⎦,Î# ó¡Ïî ∩⊂∉∪ ω 
ÿ…ã&é# ä.ù'tƒ ωÎ) tβθä↔ÏÜ≈ sƒø: $#    )37 – 35 ،حاقه(  

لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد و خوراكي هم ندارند، مگر از زردآبه و «
  ».خورند چنين خوراكي را جز بزهكاران نمي) دوزخيان(خوناب 

  : فرمايد  و خداوند مي
 ãyz# u™uρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïμ Î=õ3x© ël≡uρ ø— r&    )58، ص(  
  ».ندو جز انواع كيفرهاي ديگر از اين قبيل دار«

غسلين و غساق تفاوتي ندارند و آن زردآبه و خون و چركهايي است كه از پوست و 
ر بيرون چيزي است كه از شرمگاه زنان زناكا: ند شود و گفته ا م دوزخيان جاري ميجس
  1.غسلين، عصارة اهل جهنم است: آيد و قرطبي گفته است مي

  : فرمايد ند مياوچنانكه خد ؛اما نوشيدني آنها، آب داغ و سوزان است
 ã≅ sẄΒ Ïπ̈Ψ pg ø:$# © ÉL©9$# y‰ Ïããρ tβθà) −Gßϑø9 $# ( !$pκÏù Ö≈ pκ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™!$̈Β Î öxî 9⎯ Å™#u™ Ö≈ pκ÷Ξ r&uρ 

⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤©9 óΟ©9 ÷ ¨tótGtƒ …çμßϑ÷èsÛ Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9÷Ηs~ ;ο©%©! t⎦⎫Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 Ö≈ pκ÷Ξr& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅ |¡tã 

’y∀|Á•Β ( öΝçλm;uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ̈V9 $# ×οtÏ øótΒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ô⎯ yϑx. uθèδ Ó$Î#≈ yz 

’Îû Í‘$̈Ζ9 $# (#θà) ß™ uρ ¹™!$tΒ $VϑŠÏΗxq yì©Üs) sù óΟèδ u™!$yèøΒ r&   ) ،15محمد(  
وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهايي از آبي «

بارهايي از شيري است كه طعم و مزه آن است غير گنديده و بدبو نگشته و رود
متغير نشده است و رودبارهايي از شرابي است كه سراپا لذت براي نوشندگان 

عسلي است كه خالص و پالوده است و در آن جا آنان  رهايي ازاست و رودبا
اند كه در آتش دوزخ  آيا چنين كساني همانند كساني. اي دارند هرگونه ميوه

                                                           
 .86، صديق حسن، ص و النار ةيقظه اولي االعتبار مماورد في ذكر الجن -1



214 الگوي هدايت

هاي  شوند كه درون و روده و از آب داغ و جوشان نوشانده ميمانند  جاويدان مي
  ».گسلد كند و از هم مي ايشان را پاره پاره مي

  : فرمايد و مي
 ≅è%uρ ‘,ysø9 $# ⎯ÏΒ óΟä3În/§‘ ( ⎯ yϑsù u™ !$x© ⎯ ÏΒ ÷σã‹ù=sù ∅ tΒ uρ u™!$x© öà õ3u‹ù=sù 4 !$̄Ρ Î) 

$tΡ ô‰tGôãr& t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 #·‘$tΡ xÞ% tnr& öΝÍκÍ5 $yγè%ÏŠ# u ß  4 βÎ) uρ (#θèVŠÉótGó¡o„ (#θèO$tóãƒ &™!$yϑÎ/ 

È≅ôγßϑø9 $% x. “ Èθô±o„ oνθã_âθø9 $# 4 š[ø♥ Î/ Ü>#u ¤³9 $# ôNu™!$y™ uρ $̧) x s?öãΒ    
  )29، كهف(  

است؛ پس هر ) آمده(از سوي پروردگارتان ) همان چيزي است كه(بگو حق «
ما براي . كافر شودخواهد  خواهد ايمان بياورد و هر كس كه مي كس كه مي

اگر فرياد . گيرد ايم كه سراپرده آنان را در بر مي ستمگران آتشي را آماده كرده
ها را بريان  برآورند با همان آبي همچون فلز گداخته به فريادشان رسند كه چهره

  »!.كند چه بد نوشابه وچه زشت منزلي است مي
  : فرمايد و مي

 ⎯ÏiΒ ⎯ÏμÍ← !# u‘ uρ æΛ©⎝ yγy_ 4’s+ ó¡ãƒuρ ⎯ ÏΒ &™ !$̈Β 7‰ƒÏ‰|¹ ∩⊇∉∪ …çμ ãã§yftFtƒ Ÿωuρ ßŠ% x6tƒ 

…çμ äóŠÅ¡ç„ Ïμ‹Ï?ù'tƒuρ ßNöθyϑø9 $# ⎯ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3tΒ $tΒ uρ uθèδ ;MÍh‹yϑÎ/ ( ∅ÏΒ uρ 

⎯Ïμ Í←!# u‘ uρ ë># x‹tã ÔáŠÎ=yñ    )17 – 16 ،ابراهيم(  
 آن را جرعه ،شود از خونابه نوشانده مي) در آن(جلو او دوزخ قرار دارد و «

يابد و مرگ از هر سو بدو روي  نوشد و به هيچ وجه گوارايش نمي جرعه مي
  ».سد راه او عذاب بسيار سختي است ميرد و بر آورد و حال آنكه نمي

  : فرمايد و مي
 #x‹≈ yδ çνθè%ρ ä‹u‹ù=sù ÒΟŠÏΗxq ×−$¡¡xîuρ    )57، ص(  
ه از آن ايشان است، بايد ك) اندام دوزخيان نوشيدني(اين آب داغ خونابه «

  ».پيوسته بچشند و بخورند
اند  ان بيان شده است كه عبارتهاي ذكر شده، چهار نوع از نوشيدنيهاي دوزخي در آيه

كه هم در : غساقآب داغي است كه تا آخرين حد، داغ گرديده است؛ : حميم: از
چرك : الصديدشود؛  خوردنيها و هم در نوشيدنيهاي اهل جهنم از آن نام برده مي
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نشين داغ  چيزي مانند ته:  المهلتراود؛  است كه از پوست و گوشت كافران مي خونيني
  1.افتد اش در آن مي اش نزديك شود، پوست چهره و چون به چهره روغن است

  
  لباس دوزخيان  -2

  : خداوند متعال فرموده است
 “ ts? uρ t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑø9 $# 7‹Í≥tΒöθtƒ t⎦⎫ ÏΡ §s) •Β ’Îû ÏŠ$x ô¹F{$# ∩⊆®∪ Οßγè=‹Î/#ty™ ⎯ ÏiΒ 

5β# tÏÜs% 4© ý øós? uρ ãΝ ßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$#    )50 – 49 ،ابراهيم(  
پيراهنهاي . آن روز گناهكاران را به هم پيوسته و در غل و زنجير خواهي ديد«

قطران سرب . (گيرد ايشان از قطران است و آتش، سر و صورت آنان را فرا مي
  »).گويند ذوب شده را مي

  
  وزخانواع عذاب د -3

  يانعذاب دوزختفاوت  –الف 
  : فرمايد خداوند مي
 â‘$̈Ψ9$# šχθàÊt÷èãƒ $pκön=tæ #xρ ß‰ äî $|‹Ï±tãuρ ( tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9$# (# þθè=Åz÷Šr& 

tΑ#u™ šχ öθtãöÏù £‰x© r& É>#x‹yèø9 $#    )46، غافر(  
ا شوند و ام و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان بدان عرضه مي«

شوند، خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار  روزي كه قيامت برپا مي
  ».سازيد

  : فرمايد همچنين خداوند مي
 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. (#ρ‘‰|¹uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# öΝßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— $\/#x‹tã s− öθsù 

É>#x‹yèø9 $# $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχρ ß‰Å¡ø ãƒ    )88، نحل(  
دارند، عذابي بر  از راه خدا باز مي) مردمان را(ورزند و  كساني كه كفر مي«

  ».نمايند افزاييم در برابر فسادي كه مي عذابشان مي

                                                           
 .90، ص و النار ةاليوم االخر و الجن -1
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روز قيامت «: نمايد رد جهنمي را چنين توصيف ميترين عذاب ف آسان پيامبر اكرم 
تر خواهد بود مردي است كه عذاب،  از اهل جهنم، فردي كه عذابش از همه آسان

  1».آورد مغزش را به جوش مي
  ها داغ كردن چهره –ب 

هايشان در حالي كه  آنها بر چهره هنمايد ك ا چنان خوار و ذليل ميرخداوند، اهل جهنم 
  : فرمايد چنانكه مي ؛شوند نابينا و كر و الل هستند، حشر كرده مي

 ⎯ tΒ uρ Ï‰öκu‰ ª!$# uθßγsù Ï‰tGôγßϑø9 $# ( ⎯ tΒ uρ ö≅Î=ôÒãƒ ⎯ n=sù y‰ Åg rB öΝ çλm; u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ 

⎯Ïμ ÏΡρßŠ ( öΝ èδç à³øtwΥuρ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4’n? tã öΝ ÎγÏδθã_ãρ $\Šôϑãã $Vϑõ3ç/ uρ $tϑß¹uρ ( 

öΝ ßγ1uρ ù'̈Β æΛ©⎝ yγy_ ( $yϑ̄=à2 ôM t7yz óΟßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— # ZÏèy™    )97، اسراء(  
خدا هر كه را رهنمود كند، راهياب است و هر كس را گمراه سازد، جز خدا «

دكاراني براي چنين كساني نخواهيد يافت و ما در روز رستاخيز، دوستان و مد
جمع ) از گورها(كور و الل و كر ) كشانده و(ايشان را بر روي رخساره 

هر زمان كه زبانه آتش فروكش كند . جايگاهشان دوزخ خواهد بود. گردانيم مي
  ».ندشو هايشان در جهنم انداخته مي افزاييم و بر چهره بر زبانه آتششان مي

 ⎯ tΒuρ u™!% ỳ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$Î/ ôM¬7ä3sù öΝ ßγèδθã_ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# ö≅ yδ šχ÷ρ t“ øgéB ωÎ) $tΒ 

óΟçFΖ ä. tβθè=yϑ÷ès?    )90 ،نمل(  
شوند، آيا  دهند به رو در آتش افكنده مي و كساني كه كارهاي ناپسند انجام مي«

  »شود؟ كرديد، به شما داده مي جزائي جز سراي آنچه مي
حائلي ميان  سوزاند در حالي كه گيرد و مي هايشان را فرا مي ش دوزخ، چهرهسپس آت

  : بينند آتش و خود نمي
 ßxx ù=s? ãΝ ßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$# öΝèδ uρ $pκÏù šχθßsÎ=≈ x.    )104، مؤمنون(  
گيرد و آنان در ميان آن چهره  هاي آتش دوزخ صورتهاي ايشان را فرا مي شعله«

  ».برند به سر مي) ن و ناالنو پريشا(در هم كشيده 
  
  

                                                           
 .424، ص 11قاق، باب صفه الجنه و النار، ج ، كتاب الرالبخاري -1
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  كشانيدن بر چهره -  ج
خداوند . هنم استهايشان در ج يكي از عذابهاي دردناك، كشيده شدن كافران بر چهره

  : فرمايد متعال مي
 ¨βÎ) t⎦⎫ ÏΒÌôfßϑø9 $# ’Îû 9≅≈ n=|Ê 9ãèß™ uρ ∩⊆∠∪ tΠöθtƒ tβθç7ysó¡ç„ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# 4’n? tã 

öΝ ÎγÏδθã_ãρ (#θè%ρ èŒ ¡§tΒ ts) y™    )48 – 47 ،رقم(  
روزي كه بر ) به ياد آور(اند  به راستي گناهكاران در گمراهي و ناداني«

اين  .آتش دوز را بچشيد) گوييم طعم. (شوند هايشان در دوزخ كشيده مي چهره
شوند و بسته بودن  هايشان كشيده مي در حالي است كه در جهنم، روي چهره

  ».افزايد دهايشان ميآنها با بندها و زنجيرها به در
 t⎦⎪Ï%©!$# (#θç/¤‹Ÿ2 É=≈ tFÅ6 ø9$$Î/ !$yϑÎ/ uρ $uΖ ù=y™ö‘ r& ⎯Ïμ Î/ $oΨ n=ß™â‘ ( t∃ öθ|¡sù 

šχθßϑn=ôètƒ ∩∠⊃∪ ÏŒÎ) ã≅≈n=øñF{ $# þ’Îû öΝÎγÉ)≈ oΨ ôãr& ã≅Å¡≈ n=¡¡9$# uρ tβθç7ysó¡ç„ ∩∠⊇∪ ’ Îû 

ÉΟŠÏϑptø: $# ¢ΟèO ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# šχρãyfó¡ç„    )72 – 70 ،غافر(  
ايم،  ني و چيزهايي را كه به همراه پيغمبران فرو فرستادهاساني كه كتابهاي آسمك«

آن زمان كه غلها و زنجيرها در گردن . دارند به زودي خواهند فهميد تكذيب مي
شوند وبا آب بسيار داغ بر افروخته و سپس در  دارند و روي زمين كشيده مي

  ».گردند آتش تافته مي
  

  ها سياه شدن چهره –د 
داند كه گويا گر ميهاي اهل جهنم، چنان سياهي را غالب و چيره  خداوند بر چهره

  : فرمايد ان افتاده است؛ چنانكه ميهايش تاريكي شب بر چهره
 z⎯ƒÏ%©!$# uρ (#θç7|¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# â™ !#t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠy™ $yγÎ=÷WÏϑÎ/ öΝßγà) yδös? uρ ×'©!ÏŒ ( $̈Β Μ çλm; 

z⎯ ÏiΒ «!$# ô⎯ ÏΒ 5ΟÏ¹%tæ ( !$yϑ̄Ρ r( x. ôMuŠÏ±øîé& óΟßγèδθã_ãρ $YèsÜÏ% z⎯ ÏiΒ È≅ø‹©9 $# $̧ϑÎ=ôàãΒ 4 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $pκÏù tβρ à$Î#≈yz    )27، يونس(  
كنند، كيفر هر كار زشتي به اندازة آن خواهد بود  كساني كه كارهاي زشت مي«

تواند آنان را  هيچ چيزي نمي هيچ كس و. گيرد وخواري و حقارت آنان را فرا مي
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هايشان پوشانده  تاريكي از شب، چهرههاي  انگار با پاره. از خدا رهايي بخشد
  ».مانند شده است؛ آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي

  نمايد دوزخ، كافران را احاطه مي -  ه
اثر  اگر گناهان و خطاها، كافران را محاصره كرده است؛ پس پاداش و جزاي آنان بر

گيرد؛  ياند بنابراين، آتش جهنم از هر سو كافران را در برم عملي است كه انجام داده
  : فرمايد چنانكه خداوند مي
 Μçλm; ⎯ ÏiΒ tΛ©⎝ yγy_ ×Š$yγÏΒ ⎯ ÏΒuρ óΟÎγÏ%öθsù :\# uθxî 4 y7Ï9≡ x‹x. uρ “Ì“ øg wΥ 

t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $#    )41 ،اعراف(  
پوشهايي از آتش است، ما اين  بستري از آتش و باال) در دوزخ(براي آنان «

  ».دهيم را مي) گمراه و كفر پيشه(چنين جزا و سزاي ستمكاران 
پوشاند و  آنها را از باال مي »غواش«چيزي است كه زير آنها قرار دارد و  »مهاد«

چنانكه خداوند  ؛كند منظور اين است كه آتش دوزخ، از باال و پايين آنها را احاطه مي
  : فرمايد مي

 tΠöθtƒ ãΝ ßγ9t±øótƒ Ü>#x‹yèø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÏ%öθsù ⎯ ÏΒ uρ ÏMøtrB óΟÎγÎ=ã_ö‘ r& ãΑθà)tƒuρ (#θè%ρ èŒ 

$tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=yϑ÷ès?    )55، عنكبوت(  
روزي عذاب دوزخ از باالي سرشان و از زير پاهايشان ايشان را فراخواهد «

) در دنيا(كارهايي راكه ) جزاي(بچشيد : گرفت و خداوند بديشان خواهد فرمود 
  ».كرديد  مي

  : و در جايي ديگر فرموده است
 Μ çλm; ⎯ ÏiΒ öΝ ÎγÏ%öθsù ×≅ n=àß z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ⎯ ÏΒ uρ öΝ ÍκÉJ øtrB ×≅ n=àß 4 y7Ï9≡ sŒ ß∃Èhθsƒä† ª! $# 

⎯Ïμ Î/ …çνyŠ$t7Ïã 4 ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ Èβθà) ¨? $$sù    )16، زمر(  
اين . آتش دارندباالي سرشان سايبانهايي و در زير پاهايشان سايبانهايي از «

! ترساند؛ پس اي بندگانم چيزي است كه خداوند، بندگان خود را از آن مي
  ».من نجات دهيد) عذاب(خويشتن را از 

و در جايي ديگر تصريح نموده است كه آتش جهنم، حصاري است كه با آن كافران 
  .توانند از آن بيرون بيايند  شوند و نمي احاطه كرده مي

  



219  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

  : فرمايد خداوند متعال مي
 È≅ è%uρ ‘,ysø9 $# ⎯ ÏΒ óΟä3În/ §‘ ( ⎯ yϑsù u™ !$x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù=sù ∅tΒ uρ u™ !$x© öà õ3u‹ù=sù 4 !$̄Ρ Î) 

$tΡ ô‰tGôãr& t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 #·‘$tΡ xÞ% tnr& öΝÍκÍ5 $yγè%ÏŠ# u ß  4 βÎ) uρ (#θèVŠÉótGó¡o„ (#θèO$tóãƒ &™!$yϑÎ/ 

È≅ôγßϑø9 $% x. “ Èθô±o„ oνθã_âθø9 $# 4 š[ø♥ Î/ Ü>#u ¤³9 $# ôNu™!$y™ uρ $̧) x s?öãΒ    
  )29، كهف(  

خواهد ايمان بياورد و  بگو حق از سوي پروردگارتان است؛ پس هر كس كه مي«
ايم كه  ما باري ستمگران آتشي را آماده كرده. خواهد كافر شود هر كس كه مي

گيرد و اگر فرياد برآورند با آبي همچون فلز گداخته به  سراپرده آنان را در بر مي
و چه زشت ! اي چه بد نوشابه! كند ها را بريان مي فريادشان رسند كه چهره

  »!منزلي
  1.آتشي است كه جهنم و اطراف آن را احاطه نموده است» قدسرا«

  چيره شدن آتش بر دلها –و 
  : فرمايد خداوند مي
 ξx. ( ¨βx‹t6.⊥ ãŠs9 ’Îû Ïπ yϑsÜçtø: $# ∩⊆∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπyϑsÜçtø: $# ∩∈∪ â‘$tΡ «!$# 

äοy‰s%θßϑø9 $# ∩∉∪ © ÉL©9$# ßìÎ=©Üs? ’n? tã Íοy‰ Ï↔øùF{ $#    )7 – 4، همزه(  
او بدون شك به داخل خرد كننده و در هم ) چنين نيست! (هرگز! هرگز«

گردد و فرو انداخته  پرت مي) اعضاء و اندام كه آتش دوزخ است(شكننده 
. ؟ آتش برافروخته خداستداني خرد كننده و در هم شكننده چيست مي. شود مي

  ».شود آتشي كه بر دلها مسلط مي
  بندها و زنجيرهاي دوزخيان –ز 

  : نجيرها و چكشهايي آماده كرده استخداوند براي دوزخيان بندها و ز
 !$̄Ρ Î) $tΡ ô‰tFôãr& š⎥⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9 6ξÅ¡≈ n=y™ Wξ≈ n=øîr& uρ #·Ïèy™ uρ    )4، انسان(  
  ».ايم ها و آتش فروزان دوزخ را آماده كردهما براي كافران زنجيرها و غل«
 ¨βÎ) !$uΖ ÷ƒt$s! Zω% s3Ρr& $VϑŠÏtrbuρ ∩⊇⊄∪ $YΒ$yèsÛuρ # sŒ 7π ¢Áäî $¹/# x‹tãuρ $Vϑ‹Ï9 r&    

  )13 – 12 ،مزمل(  

                                                           
 .102، ص و النار ةاليوم االخر و الجن -1
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نزد ما غل و زنجيرها وآتش سوزان دوزخ است و همچنين خوراك گلوگير و «
  ».عذاب دردناكي موجود است

 tΑ$s%uρ z⎯ƒÏ%©!$# (#θà ÏèôÒçGó™$# t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#ρçy9õ3tFó™ $# ö≅ t/ ãõ3tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$yγ̈Ψ9 $# uρ øŒÎ) 

!$oΨ tΡρ ããΒù's? βr& tà õ3̄Ρ «!$$Î/ Ÿ≅yèøg wΥuρ ÿ…ã&s! # YŠ#y‰Ρ r& 4 (#ρ•| r& uρ sπ tΒ#y‰ ¨Ζ9$# $£ϑs9 (#ãρ r& u‘ 

z># x‹yèø9$# $uΖ ù=yèy_uρ Ÿ≅≈n=øñ F{$# þ’Îû É−$uΖ ôãr& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. 4 ö≅yδ tβ÷ρ t“ øg ä† ωÎ) $tΒ 

(#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ    )33، سبأ(  
ها و تبليغات مكارانه شما در  بلكه توطئه: يندوگ مستضعفان به مستكبران مي«

در آن هنگامي كه به ما دستور . شب و روز سبب شد كه ما از هدايت بازمانيم
داديد كه خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازها و همتاهايي براي او قرار دهيم  مي

كنند و ما غل  بدانگاه كه عذاب را مشاهده مي دارند و پشيماني خود را پنهان مي
يا به آنان جز پاداش كارهايي كه آاندازيم،  و زنجيرها را به گردن كافران مي

  ».شود اند، داده مي كرده مي
 ÏŒÎ) ã≅≈n=øñ F{$# þ’Îû öΝ ÎγÉ)≈oΨ ôãr& ã≅Å¡≈ n=¡¡9$# uρ tβθç7ysó¡ç„    )71، غافر(  
  ».شوند دارند و روي زمين كشيده ميآن زمان كه غلها و زنجيرها در گردن «
 ¨βÎ) !$uΖ ÷ƒt$s! Zω% s3Ρr& $VϑŠÏtrbuρ    )12، مزمل(  
  ».نزدما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است«

نوعي ديگر از انواع عذاب است كه گناهكاران توسط آن بسته ) زنجيرها(سالسل 
  : فرمايد نانكه قرآن ميچ ؛شوند شوند، آن طور كه در دنيا مجرمان به زنجير بسته مي مي

 çνρä‹è{ çνθ=äósù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛ⎧ Åspg ø:$# çνθ=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’Îû 7's# Å¡ù=Å™ $yγããö‘ sŒ 

tβθãèö7y™ % Yæ#u‘ ÏŒ çνθä3è=ó™$$sù    )32 – 30 ،هقحا(  
اورا بگيريد و به غل و بند و زنجيرش كشيد، سپس او را به دوزخ بيندازيد؛ «

  ».و بكشيد كه هفتاد زراع درازا داردسپس اورا با زنجيري ببنديد 
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  با معبودان و شياطينشان در دوزخهمراه بودن دوزخيان  –ح 
  : فرمايد خداوند مي
 öΝà6 ¯Ρ Î) $tΒ uρ šχρß‰ ç7÷ès? ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Ü=|Áym zΟ̈Ψ yγy_ óΟçFΡ r& $yγ s9 

šχρßŠÍ‘≡uρ ∩®∇∪ öθs9 šχ% x. Ï™ Iωàσ̄≈ yδ Zπ yγÏ9#u™ $̈Β $yδρßŠu‘ uρ ( @≅ à2uρ $pκÏù 

tβρ à$Î#≈ yz    )99 – 98 ،انبياء(  
گيره و هيزم دوزخ خواهيد بود،  پرستيد، آتش شما و چيزهايي كه جز خدا مي«

اگر اينها معبودها و خداياني بودند، هرگز وارد . گرديد شما حتماً وارد آن مي
  ».مانند گشتند و همه در آن جاودانه مي دوزخ نمي

  : فرمايد همچنين مي
 ⎯ tΒuρ ß·÷ètƒ ⎯ tã Ìø. ÏŒ Ç⎯≈uΗ÷q §9$# ôÙÍh‹s) çΡ …çμ s9 $YΖ≈ sÜø‹x© uθßγsù …çμ s9 Ö⎯ƒÌs% ∩⊂∉∪ 

öΝ åκ̈Ξ Î) uρ öΝ åκtΞρ‘‰ÝÁu‹s9 Ç⎯ tã È≅‹Î6¡¡9 $# tβθç7|¡øts†uρ Ν åκ̈Ξ r& tβρ ß‰tGôγ•Β ∩⊂∠∪ #© ¨Lym #sŒ Î) 

$tΡ u™ !% ỳ tΑ$s% |Mø‹n=≈ tƒ ©Í_ øŠt/ y7 uΖ÷ t/ uρ y‰ ÷èç/ È⎦ ÷⎫s%Î ô³yϑø9 $# }§ø♥ Î7sù ß⎦⎪Ìs) ø9$# ∩⊂∇∪ ⎯s9 uρ 

ãΝ à6yèxΖtƒ tΠöθu‹ø9 $# ŒÎ) óΟçFôϑn=¤ß ö/ä3̄Ρ r& ’Îû É># x‹yèø9$# tβθä. ÎtIô±ãΒ   
  )39 – 36 ،زخرف(  

باز ) خدا(هر كس از ياد خدا غافل و روگردان شود، شياطين اين گروه را از راه «
كنند ايشان هدايت يافتگان حقيقي هستند، تا آن گاه چنين  دارند و گمان مي مي
كاش كه ميان من و ميان تو به اندازة مشرق : گويد آيد، مي سي كه به پيش ما ميك

ها امروز  هرگز اين گفته. همدم و همنشين بدي استو مغرب فاصله بود، چه 
ايد و حق اين است كه  بخشد؛ چراكه شما ستم كرده به حال شما سودي نمي

  ».همگي در عذاب دوزخ مشترك باشيد
  حسرت، پشيماني، اعتراف و فرياد  –خ 

  : فرمايد خداوند متعال مي
 öθs9 uρ ¨βr& Èe≅ä3Ï9 <§ø tΡ ôMyϑn=sß $tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ôNy‰tFøù]ω ⎯Ïμ Î/ 3 (#ρ•| r& uρ 

sπ tΒ#y‰ ¨Ψ9$# $£ϑs9 (#ãρ r& u‘ z># x‹yèø9 $# ( š†ÅÓ è%uρ ΟßγoΨ ÷ t/ ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ 4 öΝ èδuρ Ÿω 
tβθßϑn=ôàãƒ    )54، يونس(  
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بود، آن را براي بازخريد و  اگر همه آنچه در زمين است متعلق به كسي مي«
. نمايد ه اظهار پشيماني ميپرداخت و آهست مي) نجات خويشتن از عذاب دوزخ(

  ».شود گردد و بديشان ستمي نمي در ميانشان دادگرانه داوري مي
با آگاهي انسان كافر از نامه عملش و اين موضوع كه كفر و شركش او را مستحق 

  : كند الكت و نابود شدن خود دعا ميگرداند، براي ه وارد شدن به جهنم مي
 $̈Βr& uρ ô⎯ tΒ u’ÎAρ é& …çμ t7≈ tGÏ. u™!# u‘ uρ ⎯ÍνÌôγsß ∩⊇⊃∪ t∃öθ|¡sù (#θããô‰tƒ #Y‘θç6èO ∩⊇⊇∪ 

4’n? óÁtƒuρ #·Ïèy™    )12 – 10 ،قاقانش(  
و اما كسي كه از پشت سر، نامة اعمالش بدو داده شود، مرگ را فرياد خواهد «

داشت و هالك خود را خواهد طلبيد و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و 
  ».خواهد سوخت

رسند، دعا براي هالك  شوند و به گرما وسوزش آن مي ر جهنم انداخته ميو وقتي د
  : كنند و از بين رفتن را تكرار مي شدن

 !#sŒÎ) uρ (#θà) ø9é& $pκ÷] ÏΒ $ZΡ% s3tΒ $Z)Íh‹|Ê t⎦⎫ÏΡ §s) •Β (#öθtãyŠ šÏ9$uΖ èδ #Y‘θç6èO ∩⊇⊂∪ ω 
(#θããô‰s? tΠöθu‹ø9 $# #Y‘θç6èO #Y‰ Ïn≡uρ (#θãã÷Š$# uρ # Y‘θç6èO #ZÏVŸ2    )14 – 13 ،فرقان(  

شوند  هنگامي كه ايشان با غل و زنجير به مكان تنگي از آتش دوزخ افكنده مي«
خوانند، امروز يك بار  مرگ را به فرياد مي) دهند و واويال سر مي(و در آن جا 

  ».نه، بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهيد و فريادش داريد
شود و پروردگارشان را به اميد اينكه آنان را  آنها شديد ميو در آن جا فرياد و شيون 

  : زنند ب جهنم بيرون نمايد، صدا مياز عذا
 öΝèδ uρ tβθäzÌsÜóÁtƒ $pκÏù !$uΖ −/ u‘ $oΨ ô_Ì÷zr& ö≅ yϑ÷ètΡ $·sÎ=≈ |¹ u öxî “Ï%©!$# 

$̈Ζ à2 ã≅ yϑ÷ètΡ 4 óΟs9 uρ r& Ν ä.öÏdϑyèçΡ $̈Β ã2 x‹tGtƒ ÏμŠÏù ⎯ tΒ t©. x‹s? ãΝ ä.u™ !% ỳ uρ 

ãƒÉ‹̈Ψ9 $# ( (#θè%ρ ä‹sù $yϑsù t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ⎯ÏΒ AÅÁ̄Ρ    )37، فاطر(  
بيرون بياور تا كارهاي شايسته ! گارادپرور: آورند آنان در دوزخ فرياد بر مي«

كرديم، كافي و بسنده باشد؟ و آيا  انجام دهيم كه جداي از كارهايي كه قبالً مي
س بچشيد اصالً براي ستمگران يار و ياوري بيم دهنده به پيش شما نيامد؟ پ

  ».نيست
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  .كنند آنها به گمراهي و كفر و كم خردي خود اعتراف مي
 (#θä9$s%uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßìyϑó¡nΣ ÷ρr& ã≅É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’Îû É=≈ ptõ¾r& ÎÏè¡¡9$#    

  )10، ملك(  
گرفتيم،  مي داشتيم و يا عقل خود را به كار اگر ما گوش شنوا مي: گويند و مي«

  ».گشتيم هرگز از زمرة دوزخيان نمي
شود و خواستة آنان همانند آنچه حيوانات  اما خواستة آنها به شدت رد كرده مي

  : شود پاسخ داده ميمستحق دريافت جواب هستند، 
 (#θä9$s% $uΖ −/ u‘ ôM t7n=xî $uΖ øŠn=tã $uΖ è? uθø) Ï© $̈Ζ à2 uρ $YΒ öθs% š⎥⎫Ïj9!$|Ê ∩⊇⊃∉∪ !$oΨ −/ u‘ 

$oΨ ô_Ì÷zr& $pκ÷] ÏΒ ÷βÎ* sù $tΡ ô‰ ãã $̄Ρ Î* sù šχθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊃∠∪ tΑ$s% (#θä↔|¡÷z$# $pκÏù Ÿωuρ 

ÈβθßϑÏk=s3è?    )108-  106، مؤمنون(  
پروردگارا، بدبختي ما بر ما چيره گشته بود و ما مردمان : گويند در پاسخ مي«

رگشتيم ما پروردگارا، ما را از آتش دوزخ بيرون بياور و اگر ب. گمراهي بوديم
و با من سخن ! بتمرگيد در آن: گويد  مي) خداوند بديشان(ستمگر خواهيم بود 

  ».مگوئيد
شوند كه از آنان دعايي  آيد و آنان به سرنوشتي گرفتار مي فرمان الهي به اجرا در مي

  .شدن دعاهايشان ندارند مستجابو  يشود و اميدي براي قبول پذيرفته نمي
 öθs9 uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθãΒÌôfßϑø9 $# (#θÝ¡Ï.$tΡ öΝ ÎηÅ™ρâ™â‘ y‰Ζ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ !$oΨ −/ u‘ 

$tΡ ÷|Çö/ r& $uΖ ÷èÏϑy™ uρ $oΨ ÷èÅ_ö‘ $$sù ö≅yϑ÷ètΡ $·sÎ=≈ |¹ $̄Ρ Î) šχθãΖ Ï%θãΒ ∩⊇⊄∪ öθs9 uρ $oΨ ø⁄Ï© 

$oΨ ÷ s? Uψ ¨≅ä. C§ø tΡ $yγ1 y‰ èδ ô⎯ Å3≈ s9uρ ¨,ym ãΑ öθs)ø9 $# ©Íh_ ÏΒ ¨βV|øΒ V{ zΟ̈Ψ yγy_ š∅ÏΒ 

Ïπ ¨ΨÉfø9 $# Ä¨$̈Ζ9$# uρ š⎥⎫ÏèuΗødr& ∩⊇⊂∪ (#θè%ρä‹sù $yϑÎ/ óΟçFÅ¡nΣ u™ !$s) Ï9 öΝä3ÏΒ öθtƒ !# x‹≈ yδ 

$̄Ρ Î) óΟà6≈ uΖÅ¡nΣ ( (#θè%ρèŒuρ šU#x‹tã Ï$ù# èƒø: $# $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθè=yϑ÷ès?    
  )14 – 12 ،سجده(  

سر به زير گارشان داگر ببيني گناهكاران را در آن هنگامي كه در پيشگاه پرور«
پروردگارا، ديديم و شنيديم؛ پس ما را باز گردان تا عمل : گويند اند و مي افكنده

خواستيم به هر انساني هدايت  اگر ما مي. صالح انجام دهيم، ما يقين كامل داريم
م وليكن من مقرر كردم كه دوزخ را از جملگي افراد جن و دادي اش را مي الزمه
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به خاطر اينكه مالقات امروز خود را ) عذاب جهنم را(بچشيد  .انس پر كنم
سپاريم و بچشيد عذاب  ايد و ما نيز شما را به دست فراموشي مي فراموش كرده

  ».داديد انجام مي) در دنيا(هميشگي را به سبب اعمالي كه 
خواهند كه  شوند و از آنها مي ا، اهل جهنم متوجه نگهبانان جهنم ميبعد از اين ند
  : كنند تا خداوند از عذابشان بكاهدبرايشان شفاعت 
 tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# Ïπ tΡ t“ y‚Ï9 zΟ̈Ψ yγy_ (#θãã÷Š$# öΝ ä3−/ u‘ ô#Ïe sƒä† $̈Ζtã $YΒ öθtƒ 

z⎯ ÏiΒ É>#x‹yèø9 $# ∩⊆®∪ (#þθä9$s% öΝ s9uρ r& Ûs? öΝä3ŠÏ? ù's? Νà6 è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9 $$Î/ ( (#θä9$s% 

4’n? t/ 4 (#θä9$s% (#θãã÷Š$$sù 3 $tΒ uρ (# àσ̄≈ tãßŠ t⎦⎪ÍÏ≈ x6ø9 $# ωÎ) ’Îû @≅≈n=|Ê    
  )50 – 49 ،غافر(  

گارتان درخواست كنيد كه دشما از پرور: گويند زخيان به نگهبانان دوزخ ميدو«
هاي روشن و  آيا پيغمبران شما آيه: دوينگ مي. يك روز عذاب را از ما بردارد

پس خودتان : گويند مي .آري: گويند آوردند؟ مي ا براي شما نميدالئل آشكاري ر
  ».اي ندارد درخواست كنيد، ولي درخواست كافران، جز سردرگمي نتيجه

   .سفارش كنيد خداوند ما را نابود كند: گويند گاه مي آن
نمود و  ا را در قلبهاي مسلمانان نهادينه ميهاي مكي، ترس از عذاب خد مضامين آيه

ي خواهد بود و بدين ونمود كه عذاب قيامت هم حسي و هم معن براي آنها بيان مي
داد كه در نتيجة آن، صحابه آمادگي كامل  وسيله تصويري حقيقي از دوزخ ارائه مي

در ذهن   مكردند؛ پس اصحاب و ياران پيامبر اكر پيروي از امر و نهي خدا را پيدا مي
نمودند و براي مرگ آمادگي پيدا  خود تصويري از بهشت و جهنم را مجسم مي

بود كه روزي حتماً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت  آنان بر اين كردند و اعتقاد مي
هاي جهنم خواهد بود و با يادآوري  اي از چاله و قبر يا باغي از باغهاي بهشت و يا چاله

گرفت در تمامي احوال  وه بر اينكه ترس خدا وجودشان را فرا ميمسائل ذكر شده عال
دادند؛ بلكه با تمام وجود به سوي عمل  مدنظر قرار مي خدا را نپنها چه چه آشكارا و

صالح از قبيل دعوت و جهاد و كوشيدن براي اقامت دولتي كه شريعت خداوند را حاكم 
  .رفتند دهد، پيش مي مراهي نجات مينمايد و ساختن تمدني كه بشر را از نابودي وگ مي

داعيان  رتأثير به سزايي ب ،اين تصور و فهم عميق از حقيقت آخرت و بهشت و جهنم
فكر بازگرداندن مجد و عزت و كرامت هستند، دارد و اين تصور و امت و كساني كه در 

 رمدرك، اصل و پاية بزرگي در ساختار انديشه و عقيدة افراد امت است كه پيامبر اك
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اي جدي در پيش گرفت و ما نيز بايد در راستاي دعوت  آن را به عنوان روش و برنامه
  .اي را الگو قرار دهيم اسالمي چنين شيوه

  
  مفهوم قضا و قدر و اثر آن در تربيت صحابه

چنانكه  ؛در دوران مكي، قرآن كريم به مسئلة تقدير و قضا اهتمام ورزيده است
  : فرمايد مي

 $̄Ρ Î) ¨≅ä. >™ ó© x« çμ≈ oΨ ø)n=yz 9‘ y‰s)Î/    )49، قمر(  
  ».ايم ما هر چيزي را به اندازة مقرر آفريده«

  : فرمايد و مي
 “ Ï%©!$# …çμ s9 à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ óΟs9 uρ õ‹Ï‚−Gtƒ # Y‰s9 uρ öΝs9 uρ ⎯ ä3tƒ …ã&©! 

Ô7ƒÎŸ° ’Îû Å7 ù=ßϑø9 $# t,n=yzuρ ¨≅à2 &™ó© x« …çνu‘ £‰s) sù #\ƒÏ‰ ø) s?    )2، فرقان(  
آن كسي كه حكومت و مالكيت آسمانها و زمين از آن اوست و نه فرزندي «

براي خود برگزيده و نه در حكومت ومالكيت انبازي داشته است و همه چيز را 
  ».گيري و برآورد كرده است آفريده و آن را دقيقاً اندازه

نمود و مراتب آن  س ميا و قدر را غرضنيز در وجود يارانش، مفهوم ق  پيامبر اكرم
  : كرد كه عبارتند از كريم بيان مي را در خالل نزول قرآن

  : الهي همة امور را احاطه كرده استعلم : مرحله اول 
 $tΒ uρ ãβθä3s? ’Îû 5βù'x© $tΒ uρ (#θè=÷Gs? çμ ÷Ζ ÏΒ ⎯ ÏΒ 5β# u™öè% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷ès? ô⎯ ÏΒ @≅ yϑtã 

ωÎ) $̈Ζ à2 ö/ä3ø‹n=tæ # ·Šθåκà− øŒÎ) tβθàÒ‹Ï è? Ïμ‹Ïù 4 $tΒ uρ Ü>â“ ÷ètƒ ⎯tã y7 Îi/¢‘ ⎯ ÏΒ 

ÉΑ$s)÷WÏiΒ ;ο§‘ sŒ †Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# Iωuρ ttóô¹r& ⎯ ÏΒ y7Ï9≡ sŒ Iωuρ uy9 ø. r& 

ωÎ) ’Îû 5=≈ tGÏ. A⎦⎫Î7•Β    )61، يونس(  
شما (خواني و  پردازي و چيزي از قرآن نمي تو به هيچ كاري نمي) اي پيامبر(«

كنيد مگر اينكه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال  هيچ كاري نمي) ناناي مؤم
باشيد و هيچ چيز در آسمان  يازيد و سرگرم انجام آن مي كه شما بدان دست مي

تر و چه  اي باشد و چه كوچك ماند؛ چه ذره گار تو پنهان نميدو زمين از پرور
  ».گردد ثبت و ضبط ميدر كتاب واضح و روشني ) همه اينها(تر از آن   بزرگ
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  : گردد شود، نزد خداوند ثبت مي مي هر آنچه انجام: مرحله دوم 
 $̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ Ì©÷∏çΡ 4†tAöθyϑø9 $# Ü=çGò6tΡ uρ $tΒ (#θãΒ£‰s% öΝ èδ t≈ rO#u™ uρ 4 ¨≅ä. uρ >™ó© x« 

çμ≈ uΖøŠ|Áômr& þ’Îû 5Θ$tΒ Î) &⎦⎫Î7•Β    )12، يس(  
پيشاپيش ) در دنيا(چيزهايي را كه گردانيم و  ما خودمان مردگان را زنده مي«

نويسيم و ما همه چيز  اند، مي برجاي نهاده) در آن(اند و چيزهايي را كه  فرستاده
  ».نگاريم مي نماييم و را در كتاب آشكاري سرشماري مي

  : است نافذ الهي و قدرت كامل ايشانمشيت و خو: مرحله سوم
 óΟs9 uρ r& (#ρçÅ¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΨ u‹sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈tã t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6s% 

(#þθçΡ% x. uρ £‰x©r& öΝåκ÷] ÏΒ Zο§θè% 4 $tΒ uρ šχ%x. ª!$# …çνt“ Éf÷èãŠÏ9 ⎯ÏΒ &™ó© x« ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çμ ¯Ρ Î) šχ%x. $VϑŠÎ=tã #\ƒÏ‰s%    )44، فاطر(  
ا ببينند فرجام كار پيشينيان به كجا اند ت گشت و گذار نپرداختهآيا در زمين به «

اند، هيچ  كشيده است در حالي كه آنها از اينان قدرت و قوت بيشتري داشته
چيزي چه در آسمانها و چه در زمين، خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد؛ 

  ».چراكه او بسيار فرزانه  قدرتمند است
  

  : خداوند همه چيز را آفريده است: مرحله چهارم
 ãΝà6 Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/ u‘ ( Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ß, Î=≈yz Èe≅à2 &™ó_x« çνρ ß‰ ç6ôã$$sù 4 

uθèδ uρ 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ×≅‹Å2uρ    )102، انعام(  
جز او خدايي نيست و او آفرينندة همه چيز . گار شما استدآن خدا، پرور«

  ».ستپس وي را بايد بپرستيد و او حافظ و مدبر همه چيز ا ؛است
فهم درست و باور قطعي و راسخ آنها به حقيقت قضا و قدر، براي آنان نتايج مفيد و 
سودمندي در برداشت كه بر اثر آن خوبيهاي دنيا و آخرت را برايشان به ارمغان آورد كه 

  : توان به امور ذيل اشاره كرد  مي
عبادت خدا روي  شود كه انسانها به ايمان داشتن به تقدير باعث مي: اداي عبادات - 1

  .بياورند
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اين امر، راهي براي رهايي از شرك است؛ زيرا مؤمن : ايمان داشتن به تقدير - 2
  .باشد معتقد است كه مالك اصلي نفع، ضرر، عزت و ذلت فقط خداوند عزوجل مي

ايمان داشتن اصحاب به تقدير و قضاي الهي، چنان تأثيري بر : شجاعت در عمل - 3
يقين داشتند، مرگ و اجل در دست خداوند است و هر انسان، نامه آنها گزارده بود كه 

  .تقديري دارد كه اجلش در آن ثبت شده است
  .صبر را پيشه گرفتن و چشم داشتن به پاداش و مواجه شدن با دشواريها - 4
عالوه بر موارد ذكر شده كه از نتايج و ثمرات ايمان به : آرامش و آسايش خاطر - 5

و در دنيا همه درصدد رسيدن به آن هستند، اصحاب و ياران پيامبر  تقدير و قضا بودند
برخوردار بودند كه هيچ امري  از چنان آرامش خاطر و سكون قلبي نيز اكرم
  . ترين نقشي در به هم زدن اين آرامش دروني داشته باشد توانست كوچك نمي
و آزاد شدن از  عزت نفس و قناعت ،ايمان به قضاو قدر هاي يكي ديگر از نتيجه - 6

بند اسارت و بردگي مخلوقات است؛ پس ايمان به قضا و قدر الهي اين امور را در ذهن 
اش به دست خداست و او را براي خود كافي  افراد نهادينه خواهد نمود كه روزي

اش را به طور كامل، دريافت نكرده است،  داند كه تا روزي داند همچنين به خوبي مي مي
خواهد آمد و به اين باور رسيده است كه انسانها در دادن و يا گرفتن مرگ به سراغش ن

به قناعت و عزت  ،و روزي به او بدون ارادة الهي نقشي نخواهند داشت بنابراين رزق
بندد و چشم طمع به آنچه  شود و دل به دنيا نمي رسد و از اسارت خلق آزاد مي نفس مي

  .باشد دل و جان متوجه پروردگار جهانيان مي دوزد؛ بلكه با در دست اهل دنيا است، نمي
نيز فقط به آموزش اركان شش گانه ايمان به اصحاب و يارانش اكتفا   پيامبر اكرم

نكرد؛ بلكه بسياري از مفاهيم و تصورات و باورها در مورد انسان و زندگي و جهان و 
هي حركت نمايند و تا مسلمانان در پرتو نور ال ارتباط آنان با يكديگر را تصحيح نمود

خلقت خويش را در زندگي بداند و آنچه را كه خداوند از او خواسته است تا  هدف از
  1.آخرين حد محقق نمايد و از اوهام و خرافات آزاد گردد

  
  شناخت اصحاب از حقيقت خلقت انسان

 درصدد شناسايي انسان ،آشنا ساختن انسان با پروردگار و روز قيامت از قرآن كريم بعد
از طريق فطرت او برآمد و به پرسشهاي فطرت كه انسان از كجا آمده است و به كجا 

                                                           
 .59، ص االسالميه ةالجهاد في نشر الدعو ةاهمي -1
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و  گردد مطرح ميرود، پاسخ داد؛ چراكه اينها پرسشهايي است كه براي هر انسان  مي
  1.بايست پاسخ داده شوند مي

هدف زندگي و مسير بعد از  مادة اوليه آن و قرآن كريم، حقيقت آفرينش انسان و
و برنامه قرآني او عالوه بر   ان نموده است و اصحاب به وسيلة پيامبر اكرممرگ را بي

ارزش  اينكه اصل انسان را كه از آب و خاك است، شناختند و از ساللة انسان كه آب بي
اي است با خبر شدند، به جايگاه و ارزش انسان نزد خدا و اينكه فرشتگان براي  يا نطفه

. د و بدين صورت بر بسياري از خلق خدا برتري يافتنداو سجده نمودند، نيز پي بردن
اين بدان خاطر بود تا انسان متوجه جايگاه خويش گردد تا هرگاه مقام و منزلتش، او را 
دچار عجب و غرور نمود و احساس بزرگي كرد، فوراً متوجه اصل و مادة اصلي 

زلت و عزتش، بايد آفرينش خود شود و در او تواضع ايجاد گردد و از طرفي مقام و من
از اين رو خداوند براي راهنمايي انسان، پيامبراني . او را از كرنش براي غير خدا باز دارد

  2.فرستاد تا دچار سوء تفاهم نگردند و راه افراط و تفريط را پيش نگيرند
باشد و از ابتداي  مؤثرترين عامل در تربيت انسان، تفكر او در اصل خلقتش مي

مورد سرزنش قرار گرفته است  ،ك نادرستي كه از خود داشته استخلقتش به علت در
دچار افراط گرديده  ،ترين موجود جهان است و براساس اين حدس و گمان كه بزرگ

  : ني وتكبر و خودخواهي سر داده استاست و همانند قوم عاد نداي خودبي
 $̈Β r'sù ×Š% tæ (#ρ çy9ò6tGó™ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î ötóÎ/ Èd,ptø: $# (#θä9$s%uρ ô⎯tΒ ‘‰x© r& $̈Ζ ÏΒ 

¸ο§θè% ( óΟs9 uρ r& (#÷ρ ttƒ χ r& ©!$# “Ï%©!$# öΝ ßγs) n=yz uθèδ ‘‰x© r& öΝ åκ÷] ÏΒ Zο§θè% ( (#θçΡ% x. uρ 

$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ šχρ ß‰ysøgs†    )15، فصلت(  
چه كسي : گفتند) مغرورانه(زرگي فروختند و ناحق به و اما قوم عاد در زمين ب«

دانستند كه خداوندي كه ايشان را  ري دارد؟ مگر آنان نمياز ما قدرت بيشت
كردند و  هاي ما را انكار مي آفريده است از آن نيرومندتر است؟ آنان پيوسته آيه

  ».پذيرفتند نمي
  : داد و گفتندا و يا آن طور كه فرعون 

                                                           
 .54، ص 2، محمد قطب، ج منهج التربيه االسالميه -1
 .134الحسين جلو، ص . ، داساليب التشويق في القرآن -2
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 tΑ$s) sù O$tΡ r& ãΝ ä3š/ u‘ 4’n? ôãF{ $#    )24، نازعات(  
  ».هستممن واالترين معبود شما «

دانست كه در مقابل يك ذات به كرنش و اداي مسئوليت  و خود را باالتر از اين مي
گاهي . گرفت ردازد و براساس چنين ديدگاهي در ذهن او پندار خدا بودن شكل ميپب

برد كه او  يابد؛ پس گمان مي ميانسان نيز به سمت مخالف؛ يعني، تفريط گرايش 
هر سنگ و درخت و  ن است بنابراين، در مقابلترين موجود جها خوارترين و ذليل

پردازد طوري كه گمان  آورد و به كرنش مي رودخانه و كوه و يا حيواني سر خم فرومي
  1.برد راهي براي سالمت ماندن جز سجده كردن براي خورشيد يا ماه وجود ندارد مي

يكي : دد گر قرآن كريم به روشني بيان كرده است كه حقيقت انسان به دو اصل برمي
اصل و ماده دور كه آفرينش انسان از خاك است و ديگري اصل و ماده نزديك كه 

  2.اي كه انسان از آن آفريده شده است عبارت است از نطفه
  : فرمايد كه خداوند در اين مورد ميچنان

 ü“Ï%©!$# z⎯ |¡ômr& ¨≅ä. >™ó© x« …çμ s)n=yz ( r& y‰t/ uρ t, ù=yz Ç⎯≈|¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∪ 

¢ΟèO Ÿ≅yèy_ …ã&s# ó¡nΣ ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ÏiΒ &™!$̈Β &⎦⎫Îγ̈Β ∩∇∪ ¢ΟèO çμ1§θy™ y‡ xtΡ uρ ÏμŠÏù ⎯ ÏΒ 

⎯Ïμ Ïmρ •‘ ( Ÿ≅yèy_uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t≈ |Áö/F{ $# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹Î=s% $̈Β 

šχρãà6 ô±n@    )9 – 7 ،سجده(  
از  را) اول(سان خدا آن كسي است كه هرچه را آفريد، نيكو آفريد و آفرينش ان«

ضعيف و ) به ظاهر(نمود، سپس خداوند نسل او را از عصاره آب  گل آغاز
آفريد، آن گاه اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح ) به نام مني(ناچيزي 

شما كمتر شكر ) اما(خود در او دميد و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد 
  » .وريدآ را به جاي مي) نعمتهاي او(

هاي ذكر شده در قرآن در مورد تكريم و بزرگداشت انسان توسط خداوند زياد  آيه
ر به است و از ديدگاه قرآن آنچه در وجود، عقلها و قلبهاي مسلمانان صدر اسالم اث

  : سزايي گذاشت، موارد ذيل بود

                                                           
 .31، نحالوي، ص اصول التربيه -1
 .134، ص اساليب التشويق و التعزير -2
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  خدا ايشان را با دستان خود ساخت افتخار اينكه -1
 øŒÎ) tΑ$s% y7•/ u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) 7, Î=≈yz #Z|³o0 ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠⊇∪ # sŒÎ* sù …çμ çG÷ƒ§θ y™ 

àM÷‚x tΡ uρ ÏμŠÏù ⎯ ÏΒ ©Çrρ •‘ (#θãès) sù …çμ s9 t⎦⎪Ï‰ Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ y‰yf|¡sù èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# 

öΝ ßγ=à2 tβθãèuΗødr& ∩∠⊂∪ HωÎ) }§ŠÎ=ö/Î) uy9 õ3tFó™$# tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $#   
  )74 -71، ص(  

هنگامي . آفرينم من انساني را از گل مي: قتي كه پروردگارت به فرشتگان گفتو«
او دميدم، ته كردم و از روح خود در سكه آن را سروسامان دادم و آراسته و پيرا

در برابرش سجده ببريد؛ پس همة فرشتگان، جملگي سجده بردند مگر ابليس 
  ».كه تكبر كرد و از كافران شد

خص گرديد و با توجه به اينكه شجايگاه و مقام و منزلت م ،فوق هاي يهآبا توجه به 
روح جايگاه وااليي دارد و خداوند نيز به دليل اينكه وجود انسان و فرشتگان را موظف 

. مورد نوازش و بزرگداشت قرار دادبه سجده كردن براي روح انسان نمود، لذا انسان را 
  : دارد يان ميسان را چنين بخداوند اين موهبت خويش به ان

 ô‰s) s9uρ öΝà6≈oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘§θ|¹ §Ν èO $uΖ ù=è% Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰àfó™ $# tΠyŠKψ 

(#ÿρ ß‰yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/Î) óΟs9 ⎯ ä3tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪Ï‰ Éf≈ ¡¡9$# َ   ) ،11اعراف(  
شما را آفريديم و سپس صورتگري كرديم، بعد از آن به فرشتگان گفتيم براي «

  ».جده كنيد؛ پس همه سجده كردند، مگر ابليس كه سجده نكردآدم س
  صورت زيبا و قامت نيكو -2

  : خداوند متعال فرموده است
 t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ Èd,ptø: $$Î/ ö/ä. u‘ §θ|¹uρ z⎯ |¡ômr'sù ö/ ä.u‘ uθß¹ ( Ïμ ø‹s9 Î) uρ 

çÅÁyϑø9 $#    )3، تغابن(  
ق آفريده است و شما را شكل بخشيده و خداوند، آسمانها و زمين را به ح«

  ».شكلهاي شما را خوب و زيبا كرده است، سرانجام بازگشت به سوي اوست
  : فرمايد مورد قامت نيكوي انسان ميو در 

 ô‰s)s9 $uΖ ø)n=y{ z⎯≈|¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯ |¡ômr& 5ΟƒÈθø) s?    )4، تين(  
  ».ماي شكل و زيباترين سيما آفريده نما انسان را در بهتري«
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  بخشيدن عقل، نطق و قدرت تشخيص -3
  : فرمايد خداوند، در اين باره مي
 ß⎯≈oΗ÷q §9 $# ∩⊇∪ zΝ ¯=tæ tβ# u™ öà) ø9 $# ∩⊄∪ šYn=y{ z⎯≈|¡Σ M}$# ∩⊂∪ çμ yϑ̄=tã tβ$u‹t6ø9 $#    

  )4 – 1 ،رحمان(  
انسان را آفريده، به او سخن گفتن ياد . را آموزش داده خداوند رحمان قرآن«

  ».داده است
  موجودات آسمان و زمين براي انسانمسخر نمودن  -4

چنانكه  ؛شماري به او عطا كرد پس از آفرينش انسان، خداوند نعمتهاي بزرگ و بي
  : فرموده است
 Νä39s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθßϑçGø9 r'y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω 

!$yδθÝÁøtéB 3 χÎ) z⎯≈|¡Σ M}$# ×Πθè=sàs9 Ö‘$¤Ÿ2    )34، ابراهيم(  
و به شما داده است هر آنچه خواسته باشيد و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را «

  ».واقعاً انسان، ستمگر ناسپاسي است. توانيد آنها را شمارش كنيد بشماريد، نمي
خداوند عزوجل به خاطر بزرگداشت و تكريم انسان، آسمانها، ستارگان، خورشيد و 

ز آن را، يعني در پي هم آمدن يانگ كرده است و نظام شگفتماه را براي انسان مسخر 
شب و روز و فصلهاي مختلف با توجه به شرايط خاص هر فصل را، جهت فايده 

   :فرمايد چنانكه مي ؛رساني به انسان، سامان داده است
 ¤‚y™ uρ ãΝà6s9 Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$yγ̈Ψ9$# uρ }§ôϑ¤±9 $#uρ tyϑs) ø9 $# uρ ( ãΠθàf‘Ζ9 $#uρ 7N≡t¤‚|¡ãΒ 

ÿ⎯ÍνÌøΒ r'Î/ 3 χÎ) ’Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ    )12، نحل(  
شما مسخر كرد ) منافع و مصالح(و خدا شب و روز و خورشيد و ماه را براي «

مسلماً در اين كار دالئل روشن و . و ستارگان به فرمان او مسخر هستند
  ».رزندو هاي بزرگي است براي كساني كه تعقل مي نشانه

  : فرمايد و مي
 t¤‚y™ uρ /ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $Yè‹ÏΗsd çμ ÷Ζ ÏiΒ 4 ¨βÎ) ’Îû 

šÏ9≡ sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 šχρã©3x tGtƒ    )13، جاثيه(  
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و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، همه را از ناحيه خود مسخر شما «
  ».انديشند هاي مهمي است براي كساني كه مي نهساخته است قطعاً در اين نشا

  رتري دادن انسان بر ساير موجوداتب -5
هايش او را مورد بزرگداشت و تكريم  خداوند با برتري دادن انسان، بر بسياري از آفريده

  : ايدمفر چنانكه مي ؛قرار داد
 ô‰s)s9 uρ $oΨ øΒ §x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨ ù=uΗxq uρ ’Îû Îhy9 ø9 $# Ìóst7ø9 $# uρ Ν ßγ≈ oΨ ø%y—u‘ uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9 $# óΟßγ≈ uΖ ù=Òsùuρ 4’n? tã 9ÏV Ÿ2 ô⎯£ϑÏiΒ $oΨ ø)n=yz WξŠÅÒø s?    )70، اسراء(  
ايم و آنان را درخشكي و دريا حمل  مكرم و گرامي داشته ما آدميزادگان را«

از  ايم و بر بسياري ايم واز چيزهايي پاكيزه و خوشمزه روزيشان نموده كرده
  ».ايم آفريدگان خود كامالً برتريشان داده

  اميداشت انسان با ارسال پيامبرانگر -6
اين است كه پيامبران را  ،ترين مظاهر تكريم و بزرگداشت الهي نسبت به انسان از بزرگ

براي هدايت آنها فرستاده است و انسانها را به آنچه ماية حيات آنهاست، فراخوانده و 
ترين  دنيا و آخرت را برايشان تضمين نموده است؛ پس بزرگرستگاري و موفقيت 

 ؛نعمتي كه خداوند به انسان عطا نموده، نعمت اسالم و ايمان و نعمت احسان است
  : فرمايد چنانكه مي

 tΑ$s% $sÜÎ7÷δ $# $yγ÷Ψ ÏΒ $Jè‹ÏΗsd ( öΝ ä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 Aρ ß‰tã ( $̈Β Î* sù Νà6 ¨ΖtÏ? ù'tƒ © Íh_ÏiΒ 

“W‰ èδ Ç⎯ yϑsù yìt7©? $# y“#y‰ èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’s+ ô±o„    )123، طه(  
برخي دشمن برخي . خدا دستور داد هر دوگروه شما با هم از بهشت فرود آئيد«

ديگرخواهيد شد و هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، هر كه از هدايت 
  ».و رهنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد

 ö≅è% $yγ•ƒr'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝà6 ö‹s9 Î) $·èŠÏΗsd “Ï%©!$# …çμ s9 

Ûù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ( Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ⎯Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ ( (#θãΨÏΒ$t↔sù 

«!$$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Äc© É<̈Ψ9$# Çc’ÍhΓW{ $# ”Ï%©!$# Ú∅ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ=Ÿ2 uρ çνθãèÎ7̈? $#uρ 

öΝ à6̄=yès9 šχρß‰tGôγs?    ) ،158اعراف(  
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من فرستادة خدا به سوي جملگي شما هستم؛ خدائي كه ملك ! بگو اي مردم«
ميراند و  جز او معبودي نيست، او است كه مي. آسمان و زمين از آن او است

اش، آن پيغمبر درس  د به خدا و فرستادهيپس ايمان بياور. گرداند زنده مي
از او پيروي كنيد تا هدايت  ايمان به خدا و سخنهايش دارد، اي كه نخوانده

  ».يابيد
آن را درك   يكي ديگر از مظاهر بزرگداشت انسان كه اصحاب و ياران پيامبر اكرم

كرده بودند، اين است كه انسان فقط خدا را بندگي كند و از بندگي بتها و انسانها 
  : فرمايد ند ميچنانكه خداو ؛بپرهيزد

 ô‰s)s9 uρ $uΖ ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ 

|Nθäó≈ ©Ü9 $# ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù ô⎯ ¨Β “ y‰yδ ª!$# Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β ôM¤) ym Ïμø‹n=tã ä's#≈ n=Ò9 $# 4 

(#ρçÅ¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρãÝàΡ $$sù y# ø‹x. šχ%x. èπt7É)≈ tã š⎥⎫Î/ Éj‹s3ßϑø9 $#    
  )36، نحل(  

ايم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت  رستادهو به ميان هر ملتي پيغمبري را ف«
پس خداوند، گروهي از مردمان را هدايت داد و بر گروهي از ايشان . دوري كنيد

پس در زمين گردش كنيد و بنگريد و ببينيد كه سرانجام  ؛گمراهي واجب گرديد
  ».اند، به كجا كشيده است تكذيب كرده) آيات خدا را(كار كساني كه 

  به انسان و ياد او در مالء اعلي د نسبتدوستي خداون -7
ن مظاهر بزرگداشت انسان توسط خداوند، اين است كه او را شايسته محبت و ياز زيباتر

راهنمايي نمايد،  رضاي خويش نموده و در قرآن كريم او را به آنچه سزاوار محبتش مي
از پيامبر يروي كرده است و اولين عاملي براي اينكه انسان شايسته محبت الهي گردد، پ

در  ربراي برخوردار شدن از زندگي پاكيزه در دنيا و رسيدن به نعمتهاي پايدا اكرم
خداوند نيز به ثمر و نتيجة شيرين اين پيروي كه خير دنيا و آخرت را  ،باشد آخرت مي

  : است در بردارد، اشاره نموده و فرموده
 ô⎯ tΒ Ÿ≅Ïϑtã $[sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθèδ uρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ …çμ ¨ΖtÍ‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym 

Zπ t6ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖs9 uρ Ν èδ tô_r& Ç⎯|¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ    )97، نحل(  
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اي انجام دهد و مؤمن باشد بدو زندگي  هر كس چه زن و چه مرد، كار شايسته«
ن كارهايشان بخشيم و پاداش آنان را بر طبق بهتري پاكيزه وخوشايندي مي

  ».داد خواهيم
  حفاظت و مراقبت از انسان -8

يكي ديگر از مظاهر بزرگداشت انسان توسط خداوند، اين است كه تحت رعايت و 
  : فرمايد چنانكه مي ؛باشد حفاظت خداوند مي
 βÎ) ‘≅ ä. <§ø tΡ $®R °Q $pκön=tæ Ôá Ïù%tn    )4، طارق(  
  ».است كسي وجود ندارد مگر اينكه بر او نگهباني«

  1.هاي متعددي ذكر شده است در مورد چگوني بزرگداشت انسان در قرآن كريم، آيه
  

   داستان شيطان و آدم از  تصور اصحاب و ياران پيامبر اكرم
كرد و  هاي قرآن، داستان شيطان و آدم را براي يارانش بيان مي براساس آيه  پيامبر اكرم

رسختشان، ابليس، كه سعي نمود پدرشان را حقيقت نبرد و كشمكش انسانها با دشمن س
  : فرمايد چنانكه خداوند مي ؛گمراه نمايد، را براي آنها توضيح داد

 û© Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ Ÿω ãΝà6 ¨Ψ t⊥ÏFø tƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# !$yϑx. ylt÷zr& Ν ä3÷ƒuθt/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζyfø9 $# 

äíÍ”∴tƒ $yϑåκ÷] tã $yϑåκy$t7Ï9 $yϑßγtƒÎ ãÏ9 !$yϑÍκÌE≡u™ öθy™ 3 …çμ ¯Ρ Î) öΝä31ttƒ uθèδ …çμè=‹Î6s%uρ ô⎯ ÏΒ 

ß]ø‹ym Ÿω öΝ åκtΞ÷ρ ts? 3 $̄Ρ Î) $uΖ ù=yèy_ t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ¤±9 $# u™!$u‹Ï9 ÷ρ r& t⎦⎪Ï%©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ    
  )27، اعراف(  

فريفت (شيطان شما را نفريبد، همان گونه كه پدر و مادرتان را ! اي آدميزادگان«
ايشان بيرون ساخت تا ) تن(اسشان را از از بهشت بيرونشان كرد و لب) و

بينند در  شيطان و همدستانش شما را مي. نمايد نمايان عوراتشان را به ايشان
ايم  ما شياطين را دوستان و ياران كساني ساخته. بينيد صورتي كه شما آنها را نمي

   ».آورند كه ايمان نمي
  
  
  

                                                           
 .1142 – 1136، ص 4، ج النعيم في مكارم اخالق الرسول الكريم ةموسوعه نظر -1
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  : فرمايد همچنين خداوند مي
 tΑ$s% þ’ÎΤöÏàΡ r& 4’n<Î) ÏΘ öθtƒ tβθèWyèö7ãƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$s% y7̈Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌsàΖ ßϑø9 $# ∩⊇∈∪ tΑ$s% 

!$yϑÎ6sù ‘ÏΖoK ÷ƒuθøîr& ¨βy‰ ãèø%V{ öΝ çλm; y7 sÛ≡u ÅÀ tΛ⎧ É)tFó¡ãΚ ø9$# ∩⊇∉∪ §ΝèO Οßγ̈Ψ u‹Ï? Uψ .⎯ÏiΒ 

È⎦ ÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& ô⎯ ÏΒuρ öΝÎγÏ ù=yz ô⎯ tãuρ öΝ ÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& ⎯ tãuρ öΝ ÎγÎ=Í←!$oÿ w¬ ( Ÿωuρ ß‰ ÅgrB 

öΝ èδtsV ø. r& š⎥⎪ÌÅ3≈ x©    )17 – 14 ،االعراف(  
رانگيخته ب) انسانها(تا روزي مهلت ده و زنده بدار كه  مرا: گفت) شيطان(«

بدان : گفت) شيطان. (زمرة مهلت يافتگانيتو از : گفت) خداوند. (گردند مي
. نشينم من به سر راه مستقيم تو در كمين آنان مي ،سبب كه مرا گمراه داشتي

طرف راست و از طرف چپ به سراغ سپس از پيش رو و از پشت سر و از 
  ».را سپاسگذار نخواهي يافت نروم و بيشتر آنا ايشان مي

پندار و تصور مسلمانان صدر اسالم از شيطان چنان بود كه گويا او را با چشمهاي 
آمد و  كنند كه از جلو و پشت سر و از طرف راست و چپشان مي خود مشاهده مي

نمود؛ پس آنها  و شهوتهاي پنهان را تحريك مي انداخت وسوسة گناه در دلهايشان مي
بنابراين، براي انجام كارهاي خير بر . كوشيدند تا از دشمن خود، آگاه باشند همواره مي

تر كنند و ببندند؛ پس شيطان  گرفتند تا راههاي ورود شيطان را تنگ يكديگر سبقت مي
           تر و  ه آهستهاي حتي در مواردي كه گناه از صداي حركت مورچ در هيچ مرحله

برگرفته از گفتار خداوند بود كه  ،اين اعتقاد .يافت راه نفوذي در آنها نميبود،  تر مخفي
  :فرمايد مي

 #sŒÎ*sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§9$# ∩®∇∪ …çμ̄ΡÎ) 

}§øŠs9 …çμs9 í⎯≈sÜù=ß™ ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 4’n?tãuρ óΟÎγÎn/u‘ tβθè=2uθtGtƒ ∩®®∪ $yϑ̄ΡÎ) 

…çμãΖ≈sÜù=ß™ ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# …çμtΡöθ©9uθtGtƒ š⎥⎪Ï%©!$#uρ Νèδ ⎯ÏμÎ/ šχθä.Îô³ãΒ    
  )100 – 98 ،نحل(  

هاي شيطان مطرود به خدا پناه  هنگامي كه خواستي قرآني بخواني، از وسوسه«
بر كساني ندارد كه ايمان دارند و بر گمان شيطان هيچ گونه تسلطي  بي. ببر

نمايند؛ بلكه تنها تسلط شيطان بر كساني است كه او را به  پروردگارشان تكيه مي
  ».ورزند گيرند و به واسطه او شرك مي دوستي مي
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ها  در بعضي سوره. جا از قرآن كريم تكرار شده است ينداستان آدم با شيطان در چند
در  تفصيالت و به صورت مشروح بيان شده است واز جمله سوره اعراف با تمام 

ها همانند سورة حجر، اسراء، طه و ص بخشي از ابعاد آن بيان گرديده  بعضي سوره
 اما موضع شيطان در برابر. اي گذرا به آن شده است هاي ديگر، اشاره سورهو در است 

ت از اطاعت آنها، فقط اند و انكار او در قيام اش تن داده انسانهايي كه در دنيا به خواسته
  1.ابراهيم بيان شده است  ةدر سور

  : فرمايد خداوند در سوره اعراف مي
 ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒuρ ô⎯ ä3ó™ $# |MΡ r& y7ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψyfø9 $# Ÿξä3sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ym $yϑçFø⁄ Ï© Ÿωuρ 

$t/ tø) s? ÍνÉ‹≈ yδ nοtyf¤±9 $# $tΡθä3tFsù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇®∪ }̈ uθó™uθsù $yϑçλm; ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# 

y“ Ï‰ö7ãŠÏ9 $yϑçλm; $tΒ y“ Í‘…ãρ $yϑåκ÷] tã ⎯ ÏΒ $yϑÎγÏ?≡u™öθy™ tΑ$s%uρ $tΒ $yϑä38uηtΡ $yϑä3š/ u‘ 

ô⎯ tã ÍνÉ‹≈yδ Íοtyf¤±9 $# HωÎ) βr& $tΡθä3s? È⎦ ÷⎫ s3n=tΒ ÷ρr& $tΡθä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï$Î#≈ sƒø: $# ∩⊄⊃∪ 

!$yϑßγyϑy™$s%uρ ’ÎoΤÎ) $yϑä3s9 z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊇∪ $yϑßγ9©9 y‰sù 9‘ρá äóÎ/ 4 $£ϑn=sù 

$s%# sŒ nοtyf¤±9 $# ôNy‰t/ $yϑçλm; $yϑåκèE≡u™ öθy™ $s) ÏsÛuρ Èβ$x ÅÁøƒs† $yϑÍκön=tã ⎯ÏΒ É− u‘ uρ 

Ïπ ¨Ψ pgø: $# ( $yϑßγ1yŠ$tΡ uρ !$yϑåκ›5u‘ óΟs9 r& $yϑä3pκ÷Ξ r& ⎯tã $yϑä3ù=Ï? Íοtyf¤±9 $# ≅ è%r&uρ !$yϑä3©9 ¨βÎ) 

z⎯≈ sÜø‹¤±9$# $yϑä3s9 Aρß‰tã ×⎦⎫Î7•Β ∩⊄⊄∪ Ÿω$s% $uΖ −/u‘ !$oΨ ÷Ηs>sß $uΖ|¡àΡr& βÎ) uρ óΟ©9 öÏ øós? 

$uΖs9 $oΨ ôϑymös? uρ ¨⎦ sðθä3uΖs9 z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈y‚ø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% (#θäÜÎ7÷δ$# ö/ ä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 

Aρ ß‰tã ( ö/ä3s9 uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# @s) tGó¡ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’n<Î) &⎦⎫ Ïm ∩⊄⊆∪ tΑ$s% $pκÏù tβöθu‹øtrB 

$yγ‹Ïùuρ tβθè?θßϑs? $pκ÷] ÏΒ uρ tβθã_tøƒéB ∩⊄∈∪ û© Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ ô‰s% $uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ä3ø‹n=tæ $U™$t7Ï9 

“Í‘≡uθãƒ öΝ ä3Ï?≡u™öθy™ $W±„Í‘ uρ ( â¨$t7Ï9uρ 3“uθø)−G9 $# y7 Ï9≡ sŒ × öyz 4 šÏ9≡ sŒ ô⎯ÏΒ 

ÏM≈tƒ# u™ «!$# óΟßγ̄=yès9 tβρ ã©. ¤‹tƒ ∩⊄∉∪ û©Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ Ÿω ãΝ à6̈Ψ t⊥ÏFø tƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# 

!$yϑx. ylt÷zr& Ν ä3÷ƒuθt/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ̈Ζyfø9 $# äíÍ”∴tƒ $yϑåκ÷] tã $yϑåκy$t7Ï9 $yϑßγtƒÎ ãÏ9 !$yϑÍκÌE≡u™ öθy™ 

                                                           
 .112، ص دراسات قرآنيه -1
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3 …çμ̄Ρ Î) öΝ ä31ttƒ uθèδ …çμ è=‹Î6s%uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω öΝ åκtΞ÷ρ ts? 3 $̄Ρ Î) $uΖ ù=yèy_ t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ¤±9$# 

u™ !$u‹Ï9 ÷ρr& t⎦⎪Ï%©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ    )27 - 19،اعراف(  
تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و هر كجا كه خواستيد بخوريد، ! اي آدم«

پس از زمره ) و از آن نخوريد اگر چنين كنيد. (درخت نزديك نشويد نولي به اي
سپس اهريمن، آنان را وسوسه كرد تا عورات نهان از . ستمكاران خواهيد شد
پروردگارتان شما را از اين درخت باز  :نمايد و گفت بنما ديده آنان را بديشان

شويد و يا اينكه از زمره جاويدانان  نداشته است مگر بدان خاطر كه دو فرشته مي
پس . شما هستمخواهيد شد و براي آنها بارها سوگند خورد كه من خيرخواه 

هنگامي كه از آن درخت چشيدند، . آرام آرام آنان را با مكر و فريب كشيد
آوري برگهاي بهشت كردند و آنها را بر  يدند و شروع به جمععورات خويش بد

پروردگارشان فريادشان زد كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم . خود افكندند
ما بر ! پروردگارا: هريمن، دشمن آشكارتان است؟ گفتندو به شما نگفتم كه ا
انكاران زيايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از  خويشتن ستم كرده

در زمين تا . پايين رويد، برخي دشمن برخي خواهيد بود: گفت. خواهيم بود
در زمين زندگي : گفت . مند خواهيد شد روزگاري استقرار خواهيد داشت و بهره

اي آدميزادگان، ما لباسي . آييد ميريد و از آن بيرون مي بريد و در آن مي به سر مي
برايتان (پوشاند و لباس زينتي را  ما را ميايم كه عورات ش براي شما درست كرده

هاي  اين از نشانه. لباس است نكه لباس تقوا و ترس از خدا بهتري) ايم ساخته
اي آدميزادگان، شيطان شما را نفريبد همان . خداست تا بندگان متذكر شوند

گونه كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرونشان كرد و لباسشان را از تن بيرون 
بينند در  شيطان و همدستان شما را مي. تا عورتشان را بديشان نمايدساخت 

ما شياطين را دوستان و ياران كساني ساختيم  ،بينيد صورتي كه شما آنها را نمي
  ».آورند كه ايمان نمي

بايست شرايط عبرت گرفتن از حوادث را براي او فراهم  دانش هر فرد از تاريخ مي
داستان آدم و شيطان نيز . سرگرم كننده از آن استفاده نمايد راسازد نه اينكه به عنوان ابز

داستاني است كه در ميان تمام داستانهاي قرآني رهنمودهاي ويژه و خاص خود را دارد 
هاي زندگيش و نقش آنها در  و اين داستان براي انسان از ابتداي خلقت تا آخرين لحظه
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شوند و  ر طي حركت با آن مواجه ميزمين و برنامه حركتش در زمين و مشكالتي كه د
  1.نمايد راههاي پرهيز از موانع و چگونگي گذر كردن از آن را مشخص مي

هاي ذكر شده در مورد داستان آدم و نبردش با شيطان به مسلمانان صدر اسالم،  آيه
  : اند از خالق آموخت كه برخي عبارتايدئولوژي و عقيده و ا ةقضاياي مهمي در زمين

  جد و نسب اصلي همة انسانهاست   آدم -1
اش آفريد، بدون اينكه نوعي از انواع  آدم را از خاك به صورت كامل انساني ،خداوند
ها باشد كه به صورت تدريجي، شكل و هيئتي ديگر به خود گيرد؛ پس خداوند،  آفريده

افه آدم را از خاك آفريد، سپس روح را در او دميد و انساني كامل از پوست، گوشت، قي
  .و صورت كامل ساخت

  چون و چرا از خداوند مطلق و بياسالم، يعني اطاعت  -2
خداوند، فرشتگان را دستور داد تا به آدم سجده كنند؛ پس فرشتگان به خاطر اطاعت از 
پروردگارشان بدون ترديد و اعتراض، براي آدم سجده سالم و احترام به جاي آوردند، با 

و نزد او از (بردند  سته در حال تسبيح و عبادت خدا به سر مياينكه آنها در مأل اعلي پيو
ولي هنگامي كه به آنها دستور داده شد كه آدم را سجده ) مقام وااليي برخوردار بودند

  .درنگ انجام وظيفه كردند؛ زيرا اسالم يعني تسليم محض در برابر دستورات كنند، بي
  فراهم بودن زمينة خطا در انسان -3

از داستان اشتباه آدم، به اين نكته پي بردند كه زمينة خطا   ران پيامبر اكرماصحاب و يا
در انسان امري فطري است؛ زيرا خداوند در طبيعت و سرشت انسان عالئق و 

هايي قرار داده است كه شيطان از خالل آن با وسوسه كردن انسان در او وارد  غريزه
هاي پنهان در  دهد و از جمله غريزه ه ميارتكاب گناه را براي او زيبا جلوشود و  مي

وجود انسان، تمايل او به جاودانه بودن در اين دنيا و يا داشتن عمري طوالني نزديك به 
 ،و بر اثر اين ميل ابليس 2جاودانگي و همچنين داشتن ثروت و قدرت نامحدود است

  : سرش گفتهمهاي قراني به او و  آدم و همسرش را دچار وسوسه نمود و براساس آيه

                                                           
 .114همان، ص  -1
 .1269، ص 3، ج في ظالل القرآن -2
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 }̈ uθó™ uθsù $yϑçλm; ß⎯≈sÜø‹¤±9$# y“ Ï‰ö7ãŠÏ9 $yϑçλm; $tΒ y“Í‘…ãρ $yϑåκ÷] tã ⎯ ÏΒ 

$yϑÎγÏ?≡u™ öθy™ tΑ$s%uρ $tΒ $yϑä38uηtΡ $yϑä3š/ u‘ ô⎯ tã ÍνÉ‹≈yδ Íοtyf¤±9$# HωÎ) βr& $tΡθä3s? 

È⎦ ÷⎫s3n=tΒ ÷ρ r& $tΡθä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï$Î#≈ sƒø: $#    )20، اعراف(  
ديد آنان را بديشان  ن را وسوسه كرد تا عورتهاي نهان ازآنا ،سپس اهريمن«

اين درخت باز نداشته است، ) خوردن(پروردگارتان شما را از : نمايد و گفت
شويد و يا اينكه از زمره جاويدانان خواهيد  مگر بدان خاطر كه دو فرشته مي

  ».شد
خيرخواه آنان  شيطان ياد نمودن سوگند به خدا براي آنها چنين وانمود كرد كه او

ها، گرايشها و ايجاد عالقه  مطالب ذكر شده به معني تسليم شدن در برابر غريزه. است
نسبت به غرايز نيست؛ بلكه مسلمان بايد آن را كنترل نمايد و مهار آن را به دست بگيرد 

ها و عالقمنديها  و آن را پيرو احكام متعالي شريعت بگرداند واين گرايشها و غريزه
گذرند و كنترل  هستند كه نفس انسان طالب آن است و اغلب از حدود خود مياموري 

ها جز با پايبندي به احكام شريعت ممكن نيست بنابراين، هوي و خواستة  اين غريزه
. يش داردگيرد و منظور كار زشتي است كه نفس به آن گرا نفس مورد نكوهش قرار مي

   :فرمايد خداوند متعال مي
 $̈Βr& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø̈Ζ9 $# Ç⎯tã 3“ uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψ pgø: $# 

}‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑø9 $#    )41 – 40 ،نازعات(  
اه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد و نفس خود را از جو اما آن كس كه از «

  ».هوي و هوس باز داشته باشد، قطعاً بهشت جايگاه او است
ناپسند و  هاي هوس وقتي به صورت مطلق بيان شوند، همان خواسته مراد از هوي و

  1.باشد زشت نفس مي
  دهد توكل به خدا را آموزش مي ،اشتباه آدم به مسلمان -4

، بيانگر خطر بزرگي يعني گرفتار شدن انسان در خطا و اشتباه است و  اشتباه آدم
ر نتيجه، توكل مسلمان را گردد و د اين مسئله موجب ترس و هراس در وجود انسان مي

خداوند، فرشتگان را دستور داد تا به خاطر اظهار فضيلت آدم . افزايد بر پروردگارش مي

                                                           
 .28، ص 1، عبدالكريم زيدان، ج و الدعاه ةالمستفاد من قصص القرآن للدعو -1
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و جايگاه بلندش نزد پروردگار، براي آدم سجده نمايند و ابليس را به علّت امتناع از 
سجده كردن آدم، از بهشت بيرون راند و آدم و همسرش را در بهشت جاي داد و 

تاً او را از نزديك شدن به درخت مشخصي بر حذر داشت و ديگر نعمتها و صراح
  : فرمايد چنانكه مي ؛هاي بهشت را براي او جايز قرار داد ميوه

 ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒuρ ô⎯ ä3ó™ $# |MΡ r& y7ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψyfø9 $# Ÿξä3sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ym $yϑçFø⁄ Ï© Ÿωuρ 

$t/ tø) s? ÍνÉ‹≈ yδ nοtyf¤±9 $# $tΡθä3tFsù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $#    )19 ،اعراف(  
تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و در هر كجا كه خواستيد ! اي آدم«

زمرة ) كه اگر چنين كنيد از(بخوريد، ولي به اين درخت نزديك نشويد 
  ».ستمكاران خواهيد شد

چنانكه  ؛خداوند، آدم و همسرش را از شيطان و از مكر و نيرنگش بر حذر داشت
  : ايدفرم مي

 øŒÎ) uρ $oΨ ù=è% Ïπ x6 Í×̄≈n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡sù HωÎ) š[ŠÎ=ö/ Î) 4’n1 r& ∩⊇⊇∉∪ 

$uΖ ù=à) sù ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ¨βÎ) #x‹≈ yδ Aρ ß‰tã y7©9 šÅ_÷ρ t“ Ï9uρ Ÿξsù % m„äl ¨Ψ y_Ì÷‚ãƒ z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ yfø9 $# 

#’s+ ô±tFsù    )117 – 116 ،طه(  
راي آدم سجده ببريد، پس سجده بردند گاه كه به فرشتگان دستور داديم ب آن«

اين دشمن تو و همسرت ! اي آدم: پس گفتيم . مگر ابليس كه انكار ورزيد
باشد مواظب باشيد كه از بهشت بيرونتان نكند كه به رنج و زحمت خواهي  مي
  ».افتاد

را فريب داد و منحرف كرد، پس آنها از آن درخت  نابا وجود اين، شيطان آن
  .ناه افتادند و خداوند آنها را از جايي كه در آن بودند، بيرون نمودخوردند و در گ

از اشتباه آدم به دشمني سرسخت شيطان با انسان پي   اصحاب و ياران پيامبر اكرم
بردند و ترس و هراسي از او در دلشان ايجاد شد كه اين عامل، آنان را براساس برداشت 

شگي و توكل نمودن و كمك خواستن از خداوند آنان از مضامين قرآني به پناه بردن همي
به  جز گمراهي كردن و كشاندن انساندر مقابل اين شيطان رانده شده كه فكر و هدفي 

  : فرمايد وند متعال در اين باره ميخدا. گناه ندارد، سوق داد
 ¨βÎ) “ ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 š s9 óΟÎγøŠn=tæ Ö⎯≈sÜù=ß™ 4 4†s∀x. uρ y7În/ tÎ/ Wξ‹Å2 uρ    

  )65، اسراء(  
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اي بر بندگان من نخواهي داشت و همين تو را كافي است كه  گمان سلطه بي«
  ».پروردگارت حافظ و پشتيبان است

پس شيطان به كساني كه، ايماني عميق به خداوند در دلهايشان وجود دارد و به سوي 
آيند و توكل و  آورند و اعضايشان در اطاعت الهي به حركت در مي  خدا روي مي

اعتمادشان بر او است، سلطه و قدرتي ندارد و آنان با آرزوها و خياالت باطل شيطان، 
برند؛ چون ايماني كه به  افكند، از بين مي نمايند و آنچه را كه در دلهايشان مي مبارزه مي

دارد و توكل بر خدا، اعتمادشان را  بخشد و از زشتي پرده بر مي خدا دارند به آنها نور مي
شود و در برابر قدرت ايمان به خدا و  ضعيف و ناتوان مي ،نمايدو شيطان تقويت مي

  1.گردد توكل بر او، خوار و زبون مي
  طلب آمرزش ضرورت توبه و -5

از اين داستان آموختند كه هنگام مرتكب شدن گناه يا   اصحاب و ياران پيامبر اكرم
معصيت  مرتكب قتيمعصيت بايد توبه و طلب آمرزش نمايند؛ چون آدم و همسرش و

پروردگار بزرگوارشان روي  گرديدند، خيلي زود و شتابان به مغفرت و طلب رحمت از
  : آوردند

 $yϑßγ9©9y‰sù 9‘ρáäóÎ/ 4 $£ϑn=sù $s%#sŒ nοtyf¤±9$# ôNy‰t/ $yϑçλm; $yϑåκèE≡u™öθy™ $s)ÏsÛuρ 

Èβ$xÅÁøƒs† $yϑÍκön=tã ⎯ÏΒ É−u‘uρ Ïπ̈Ψpgø:$# ( $yϑßγ1yŠ$tΡuρ !$yϑåκ›5u‘ óΟs9r& $yϑä3pκ÷Ξr& ⎯tã 

$yϑä3ù=Ï? Íοtyf¤±9$# ≅è%r&uρ !$yϑä3©9 ¨βÎ) z⎯≈sÜø‹¤±9$# $yϑä3s9 Aρß‰tã ×⎦⎫Î7•Β ∩⊄⊄∪ Ÿω$s% 

$uΖ−/u‘ !$oΨ÷Ηs>sß $uΖ|¡àΡr& βÎ)uρ óΟ©9 öÏøós? $uΖs9 $oΨôϑymös?uρ ¨⎦sðθä3uΖs9 z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈y‚ø9$#    
  )23 – 22 ،اعراف(  

هنگامي كه از درخت چشيدند، . آرام آنان را با مكر و فريب كشيدپس آرام «
آوري برگهاي بهشت كردند و آنها را بر  شروع به جمععورات خويش بديدند و 

پروردگارشان فريادشان زد كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم . خود افكندند
ما بر ! دگاراپرور: نگفتم كه اهريمن، دشمن آشكار شما است؟ گفتندو به شما 

ايم و اگر ما را نيامرزي و بر ما رحم نكني از زيانكاران  خويشتن ستم كرده
  ».خواهيم بود

                                                           
 .71، ص 1همان، ج  -1
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  !$oΨ÷Ηs>sß $uΖ|¡àΡr& : چنانكه گفتند ؛سريع به گناه همراه پشيماني شديد بوداين اعترافي 
اي خالص بود كه به پذيرفته شدن آن كمك كرد تا از هالك شدن و خسارت  و توبه

( βÎ: چنانكه گفتند ؛ابدي نجات يابند uρ óΟ©9 öÏøós? $uΖs9 $oΨ ôϑymös? uρ ¨⎦ sðθä3uΖs9 z⎯ÏΒ 

z⎯ƒÎ Å£≈ y‚ø9$#  »پس وقتي » اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني، از زيانكاران خواهيم بود
نياز نبودند،  آدم و همسرش با وجود جايگاه وااليشان از توبه كردن و طلب آمرزش بي

  1.يگران به طريق اولي نيازمند توبه طلب آمرزش هستندپس د
  پرهيز از حسد و تكبر -6

پس نخستين گناهي كه در . حسد و تكبر باعث گرفتاري ابليس به اين مصيبت گرديد
بنابراين، در شريعت اسالم، از تكبر بر حذر داشته شده و به . دنيا اتفاق افتاد، تكبر بود

كسي كه در دلش به اندازه «: فرمود  اكرم چنانكه پيامبر ؛متكبران وعيد داده شده است
 هاي زيادي در و در كتاب خدا آيه» .2دانه خردلي تكبر باشد، به بهشت راه نخواهد يافت

  .نكوهش تكبر و متكبران و سرانجام بد آنها در روز قيامت وجود دارد
پذيرد و در  ميتكبر يعني نپذيرفتن حق و تحقير مردم؛ چراكه شخص متكبر، حق را ن

داند و بـا آن   شمارد و خود را باالتر از حق مي شود و آن را ناچيز مي برابر آن تسليم نمي
  3.يعني تحقير كردن و خوار شمردن مردم »غمط الناس«و . ورزد دشمني و عناد مي

ترين مظهر و نماد نپذيرفتن حق، تبعيت ننمودن از دستورات خدا و سركشي  بزرگ
از حسد، تكبر، خودستايي و پاك   و اصحاب و ياران پيامبر اكرم در برابر آن است

شمردن خود از عيب و نقص دور بودند؛ زيرا خطر اين امر را از اين سخن ابليس كه 
 O$tΡ: كند  قرآن نقل مي r& × öyz çμ ÷Ζ ÏiΒ  »همچنين مضمون  فهميده بودند و» من از او بهترم

  : فرمايد كه ميه بودند واقعي اين آيه را درك نمود

                                                           
 .30، ص 1همان، ج  -1
 .91، شماره 93، ص 1، كتاب االيمان، باب تحريم الكبر، ج مسلم -2
 .33، ص 1، ج المستفاد من قصص القرآن -3
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 t⎦⎪Ï%©!$# tβθç7Ï⊥ tGøg s† u È∝̄≈ t6x. ÉΟøOM}$# |·Ïm≡uθxø9 $# uρ ωÎ) zΝ uΗ©>9 $# 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ßìÅ™≡uρ 

ÍοtÏ øóyϑø9 $# 4 uθèδ ÞΟn=÷æ r& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä. r't±Σ r& š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# øŒÎ) uρ óΟçFΡ r& ×π ¨Ζ Å_r& ’Îû 

ÈβθäÜç/ öΝ ä3ÏG≈ yγ̈Β é& ( Ÿξsù (#þθ’. t“ è? öΝ ä3|¡àΡr& ( uθèδ ÞΟn=÷æ r& Ç⎯ yϑÎ/ #’s+̈? $#    )32، نجم(  
كنند و اگر گناهي  گيري مي همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها، كناره«

از آنان سر زند تنها صغيره است؛ چراكه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و 
از آن روز خداوند از همان زمان كه شما را از زمين آفريده است و . فراخ است

ايد، از شما  كه شما به صورت جنينهاي ناچيز در درون شكمهاي مادرانتان بوده
به خوبي آگاه بوده و هست؛ پس از پاك بودن خود سخن مگوئيد؛ زيرا كه او 

  ».شناسد پرهيزگاران را بهتر مي
از اين سخن ابليس كه قرآن آن را نقل   اصحاب و ياران پيامبر اكرم نهمچني

© :  نمايد مي Í_ tFø)n=yz ⎯ ÏΒ 9‘$̄Ρ …çμ tGø)n=yzuρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ÏÛ  »خاك و گل  مرا از آتش و او را از
متوجه اين موضوع گرديدند كه بايسته نيست كه به اصل و نسب خويش » اي آفريده

بلكه بايد به پرهيزگاري و انجام عبادات و خوبيها به خاطر رضامندي افتخار نمايند؛ 
  .ن افتخار كردپروردگار آسمانها و زمي

  آدم و همسرش و فرزندانشان است ابليس دشمن -7
هاي نازل شده در دوران مكي آموختند كه شيطان  از آيه  اصحاب و ياران پيامبر اكرم

به خاطر امتناع ورزيدن از سجده براي پدرشان آدم نه تنها از رحمت الهي طرد شد و 
و دشمن آدم و همسر و فرزندانش خداوند او را نفرين كرد؛ بلكه اولين دشمن آنان 

  : گرديد و خداوند فرموده است 
 ¨βÎ) uρ tΛ©⎝ yγy_ öΝ èδß‰ Ïãöθyϑs9 t⎦⎫ ÏèuΗødr&    )43، حجر(  
  ».و حتماً دوزخ ميعادگاه جملگي آنان است«

  : فرمايد و خداوند متعال مي
 tΑ$s% y7 tG÷ƒu™ u‘ r& # x‹≈ yδ “Ï%©!$# |M øΒ§Ÿ2 ¥’n? tã ÷⎦È⌡ s9 È⎦s∫ ö̈zr& 4’n<Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

 ∅s3ÏΨ tFômV{ ÿ…çμ tG−ƒÍh‘ èŒ ωÎ) WξŠÎ=s%    )62، اسراء(  
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! اي؟ اين همان است كه او را بر من ترجيح داده و گرامي داشته: شيطان گفت«
اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري، فرزندان او را همگي جز اندكي نابود 

  ».گردانم مي
ميم خود را براي گمراه كردن فرزندان آدم اعالم بدين صورت شيطان، اراده و تص

كرد و از خداوند خواست تا او را تا روز قيامت باقي بگذارد تا تصميم خود را در عمل 
ست خداوند، درخوا. باشد اجرا نمايد و اين امر بيانگر دشمني او با آدم و فرزندانش مي

  : شيطان را اين گونه بيان فرمود
مردمان بعد (كه چنين است مرا تا روزي مهلت ده كه در آن  گفت پروردگارا، اكنون«

فرمود هم اينك تو از مهلت يافتگاني تا روزي كه . گردند زنده مي) از مرگشان مجدداً
پروردگارا، به سبب اينكه مرا : گفت . معلوم است) در پيش خدا(آن ) فرا رسيدن(زمان 

. نمايم يم و جملگي آنان را گمراه ميآرا در زمين برايشان مي) گناهان را(گمراه ساختي 
  ».تو را ةمگر بندگان مخلص و پاكيز

هاي قرآن پي بردند  براساس مضامين و محتواي آيه  اصحاب و ياران پيامبر اكرم
كه ارتباط شيطان با انسان ارتباطي براساس دشمني و عداوت بوده است و تغيير دادن 

ن انسان و شيطان، ناممكن است؛ چون اين امر، يعني برقرار كردن صلح و آشتي بي
شيطان، كار و هدفي در زندگي جز گمراه كردن انسانها و سوق دادن آنها به نافرماني 

  : فرمايد چنانكه خداوند متعال مي ؛خدا ندارد
 Iωöθn=sù øŒÎ) Ν èδu™ !% ỳ $uΖ ß™ù't/ (#θãã§|Øs? ⎯ Å3≈ s9 uρ ôM |¡s% öΝ åκæ5θè=è% z⎯ −ƒy— uρ ÞΟßγs9 

ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷ètƒ    )43، انعام(  
آيند، خشوع و خضوع كنند،  آنان چرا نبايد هنگامي كه به عذاب ما گرفتار مي«

دهند برايشان  اعمالي را كه انجام مي ،ولي دلهايشان سخت شده است و اهريمن
  ».آراسته و پيراسته كرده است

مورد ملكه سباء گفت  درهمچنين خداوند با حكايت آنچه هدهد به سليمان 
  : فرمايد مي

 $yγ›?‰ỳ uρ $yγtΒ öθs%uρ tβρ ß‰ àfó¡o„ Ä§ôϑ¤±=Ï9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# z⎯ −ƒy— uρ ãΝ ßγs9 

ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# öΝ ßγn=≈ yϑôãr& öΝ èδ£‰|Ásù Ç⎯ tã È≅‹Î6¡¡9$# ôΜßγsù Ÿω tβρ ß‰tGôγtƒ    
  )24، نمل(  
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برند و  او و قومش را ديدم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي ،من«
اهريمن، اعمالشان را در نظرشان آراسته كرده و ايشان را از راه بدر برده است، 

  ».گردند پس آنان راهياب نمي
يعني شيطان، كارهايشان را براي آنان آراسته كرد و كفري را كه در آن قرار داشتند، 

 öΝèδ: زيبا جلوه داد  £‰|Ásù Ç⎯ tã È≅‹Î6¡¡9 $#  بنابراين، . 1بازداشت و آنان را از راه توحيد
ه ترين دشمن خود قرار دادند و از گفت شيطان را بزرگ  اصحاب و ياران پيامبر اكرم

  : فرمايد الهي فرمان بردند كه مي
 ¨βÎ) z⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ö/ ä3s9 Aρ ß‰tã çνρ ä‹ÏƒªB $$sù # ‡ρß‰tã 4 $yϑ̄Ρ Î) (#θããô‰tƒ …çμ t/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹Ï9 

ô⎯ ÏΒ É=≈ ptõ¾r& ÎÏè¡¡9 $#    )6، فاطر(  
او پيروان . گمان، اهريمن دشمن شما است؛ پس شما او را دشمن خود بدانيد بي«

  ».خواند تا از ساكنان آتش سوزان جهنم شوند خود را فرا مي
ها با شيطان دشمني ورزيدند و از آن اطاعت نكردند؛ بلكه از آن نبنابراين صحابه نه ت

  .ندپرهيز نموده و مردم را از آن بر حذر داشت
هترين واژگان استفاده در گفتگو با ديگران از ب  اصحاب و ياران پيامبر اكرم -8

  نمودند مي
براي مبارزه با شيطان، از آن   يكي از وسايلي كه اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر اكرم

  : پيروي از اين فرمايش خداوند بود استفاده كردند،
 ≅è%uρ “ ÏŠ$t7ÏèÏj9 (#θä9θà) tƒ © ÉL©9$# }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 ¨βÎ) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# éø u”∴tƒ öΝæηuΖ ÷ t/ 4 ¨βÎ) 

z⎯≈ sÜø‹¤±9$# šχ%x. Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 # xρß‰tã $YΖÎ7•Β    )53، اسراء(  
به (به بندگانم بگو سخني بگويند كه زيباترين سخنها باشد؛ چراكه اهريمن «

گمان  بياندازد و  در ميان ايشان فساد و تباهي به راه مي) وسيلة سخنهاي زشت
  ».اهريمن، دشمن آشكار انسان بوده است

خداوند متعال به پيامبر بزرگوارش دستور داد تا مؤمنان را فرمان دهد كه بهترين 
واژگان را در گفتگو با ديگران استفاده نمايند؛ چراكه در صورت استفاده ننمودن از چنين 

؛ يعني، ارتباط آنان را آورد واژگاني، شيطان ميان آنها اختالف و كدورت به وجود مي
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ايد نم مجادله را ميان آنها تحريك مينمايد و جر و بحث و  سست و از هم گسيخته مي
 ¨βÎ) z⎯≈sÜø‹¤±9$# šχ%x. Ç⎯≈|¡Σ :تا دشمني و كينه ايجاد نمايد M∼Ï9 #xρ ß‰tã $YΖ Î7•Β  » همانا

ت است يعني دشمني او با انسان، شديد و سرسخ. »شيطان، دشمن آشكار انسان است
بنابراين، رفتار . خواهد بنابراين، جز شر و بدي و ايجاد دشمني ميان آنان چيزي نمي

اي زيبا صورت  با ديگران با اخالقي واال و شيوه  اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر اكرم
  :داد  گرفت؛ چرا كه بر اساس تعاليم مكتبي پرورش يافته بودند كه به آنان دستور مي مي

 ôìsù÷Š$# © ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& sπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# 4 ß⎯ øtwΥ ãΝn=÷æ r& $yϑÎ/ šχθàÅÁtƒ ∩®∉∪ 

≅è%uρ Éb>§‘ èŒθããr& y7Î/ ô⎯ ÏΒ ÏN≡t“ yϑyδ È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩®∠∪ èŒθããr& uρ šÎ/ Éb>u‘ βr& 

Èβρ çÛØøts†    )98- 96، مؤمنون(  
آگاهيم و  گويند ماكامالً از چيزهايي كه مي. با بهترين شيوه و سخن، پاسخ بگو«

هاي اهريمن و از اينكه با من گرد آيند،  پروردگارا، خويشتن را از وسوسه: بگو 
  ».دارم در پناه تو مي

  ôìsù÷Š$# ©ÉL©9: فرمايد همچنين مي $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr&  » ،با گذشت و خوبيهاي اخالقي
او را به و بدين وسيله دشمني و نفرت » نمايد، دفع كن بدي كسي را كه با تو بدي مي

  1.دوستي و محبت تبديل كن
≅ : فرمايد و در جايي ديگر مي è%uρ Éb>§‘ èŒθããr& y7Î/ ô⎯ ÏΒ ÏN≡t“ yϑyδ È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9 $#  

هاي شيطان كه انسان را به باطل و بديها و فساد و بازداشتن از  پروردگارا از وسوسه«
اي متصور نيست و  ده؛ چون در كنار شيطان، هيچ فاي».برم كشاند؛ به تو پناه مي حق مي

& èŒθããr. 2شيطان با معروف و نيكيها سر و كاري ندارد uρ šÎ/ Éb>u‘ βr& Èβρ ç ÛØøts†  
برم از اينكه در كاري از كارها يا در چيزي از كارم شيطانها  پروردگارا به تو پناه مي«

نام  كارهاكه در آغاز  است شريعت دستور داده ،خاطر راندن شيطانه و ب» .حاضر شوند
  :فرمايد همچنين خدا مي. برده شود خدا
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 Ÿωuρ “ ÈθtGó¡n@ èπ oΨ |¡ptø: $# Ÿωuρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$# ©ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& #sŒÎ* sù “ Ï%©!$# 

y7 uΖ ÷ t/ …çμ uΖ ÷ t/ uρ ×οuρ≡ y‰tã …çμ̄Ρ r( x. ;’Í<uρ ÒΟŠÏϑym ∩⊂⊆∪ $tΒ uρ !$yγ9¤) n=ãƒ ωÎ) t⎦⎪Ï%©! $# 

(#ρçy9 |¹ $tΒ uρ !$yγ8¤) n=ãƒ ωÎ) ρ èŒ >eá ym 5ΟŠÏàtã ∩⊂∈∪ $̈ΒÎ) uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# 

Øø÷“ tΡ õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ ( …çμ ¯Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9 $#    )36 - 34 ،فصلت(  
با زيباترين طريقه و ) بدي و زشتي ديگران را(نيكي با بدي يكسان نيست «

ار، آن خواهد شد كه كسي كه ميان تو و نتيجة اين ك. بهترين شيوه پاسخ بده
و (به اين خو . ميان او دشمني بوده است، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد

رسند مگر كساني كه داراي صبر و استقامت باشند و بدان  نمي) خلق عظيم
اي از شيطان  هر گاه وسوسه. رسند مگر كساني كه بهرة بزرگي داشته باشند نمي

  ».خود را به خداوند بسپار كه او بس شنوا و آگاه است متوجه تو گرديد،
© #$  ôìsù÷Š :و بعد از اينكه فرمود  ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr&  »و ».جواب بدي را با نيكي بده 

 # sŒÎ* sù “ Ï%©!$# y7 uΖ ÷ t/ …çμ uΖ÷ t/ uρ ×οuρ≡ y‰tã …çμ ¯Ρ r( x. ;’Í<uρ ÒΟŠÏϑym  » به اين خوي و خلق عظيم
رسند مگر كساني كه بهره  ني كه داراي صبر و استقامت باشند و بدان نميرسند مگر كسا نمي

و اين توصيه و سفارش يعني پاسخ بدي را با نيكي دادن، كار كساني ».بزرگي داشته باشند
گذرد و در  است كه داراي صبر و حوصله باشد؛ زيرا چنين عملي بر نفسها دشوار مي

كسي كه داراي بهره فراواني از سعادت در دنيا و پذيرد مگر  ادامه فرمود كه اين را نمي
  1.آخرت باشد

  :فرمايد سپس خداوند مي
 $̈Β Î) uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# Øø ÷“ tΡ õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ ( …çμ ¯Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# 

ÞΟŠÎ=yèø9 $#    
و اي از شيطان متوجه تو گرديد، خود را به خداوند بسپار كه ا هر گاه وسوسه«

  ».بس شنوا و آگاه است
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نمايد كه در مقابل كسي كه بدي  يعني از آنچه شيطان تو را به آن وسوسه مي
هاي شيطان و تحريك و بدي او  نمايد، بدي كني و از او انتقام بگيري؛ پس از وسوسه مي

  1.بيند و به حالت آگاه است به خدا پناه ببر؛ چرا كه خداوند تو را مي
يقت رابطه انسان و شيطان را روشن كرد و راه حل و عالج آن هاي قرآن، حق برنامه

همچنين . را نيز بيان داشت و راههاي نفوذ شيطان براي گمراه كردن انسان را توضيح داد
برد و از كساني كه آنها را گمراه كرده  قرآن از شيطان در حالي كه در دوزخ به سر مي

  :ه استن به ميان آوردكند، سخ است، اعالم بيزاري مي
 (#ρã—tt/ uρ ¬! $YèŠÏΗsd tΑ$s) sù (#àσ ¯≈ xyè‘Ò9 $# t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#ÿρ çy9 õ3tGó™ $# $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 öΝ ä3s9 

$Yèt7s? ö≅yγsù ΟçFΡ r& tβθãΖ øó•Β $̈Ψ tã ô⎯ ÏΒ ÅU#x‹tã «!$# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 (#θä9$s% öθs9 

$uΖ1y‰yδ ª!$# öΝ à6≈uΖ ÷ƒy‰oλm; ( í™!# uθy™ !$uΖ øŠn=tã !$oΨ ôãÌ“ y_r& ÷Πr& $tΡ ÷y9 |¹ $tΒ $uΖs9 ⎯ ÏΒ 

<ÈŠÅs̈Β ∩⊄⊇∪ tΑ$s%uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# $£ϑs9 z© ÅÓè% ãøΒ F{ $# χÎ) ©!$# öΝà2 y‰tãuρ 

y‰ ôãuρ Èd,ptø: $# ö/ä3›?‰tãuρ uρ öΝà6 çFø n=÷zr'sù ( $tΒ uρ tβ% x. u’Í< Νä3ø‹n=tæ ⎯ÏiΒ ?⎯≈ sÜù=ß™ HωÎ) 

βr& ÷Λäl è? öθtãyŠ óΟçGö6yftGó™ $$sù ’Í< ( Ÿξsù ’ÎΤθãΒθè=s? (# þθãΒθä9uρ Ν à6|¡àΡ r& ( !$̈Β O$tΡ r& 

öΝ à6ÅzÎ óÇßϑÎ/ !$tΒ uρ ΟçFΡ r&  †ÅÎ óÇßϑÎ/ ( ’ÎoΤÎ) ßNöx Ÿ2 !$yϑÎ/ ÈβθßϑçGò2 uõ° r& 

⎯ ÏΒ ã≅ö7s% 3 ¨βÎ) š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# öΝ ßγs9 ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r&    )22- 21، ابراهيم(  
ضعيفان . گردند همه در برابر خدا ظاهر و آشكار مي) روزي كه قيامت نام دارد(«

ما پيروان شما : گويند  پنداشتند مي بزرگ مي) در دنيا(به كساني كه خويشتن را 
اگر : گويند مي! را از سر ما برداريد؟ توانيد چيزي از عذاب خدا آيا مي. بوديم

) به راه نجات(كرد، ما هم شما را  رهنمود مي) ه رستگاريبه را(خداوند ما را 
تابي كنيم و چه شكيبايي نماييم، يكسان است و راه  چه بي. كرديم رهنمود مي

: گويد  نجات و گريزي براي ما نيست و اهريمن هنگامي كه كار به پايان رسيد مي
اخالف وعده خداوند به شما وعده راستيني داد و من به شما وعده دادم و با شم

كردم و من بر شما تسلطي نداشتم جز اينكه شما را دعوت نمودم و شما هم 
نه . دعوت را پذيرفتيد؛ پس مرا سرزنش مكنيد و بلكه خويشتن را سرزنش بكنيد
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من امروز از اينكه مرا . رسيد رسم و نه شما به فرياد من مي من به فرياد شما مي
گمان كافران عذاب  جويم؛ بي ايد، تبري مي هانباز كرد) در دنيا براي خدا(قبالً 

  ».دردناكي دارند
نكات ذكر شده تصويري مختصر از چهرة واقعي شيطان و تصور اصحاب از اين 

  .دشمن نفرين شده بود
  ها به هستي و زندگي و برخي از آفريده تنگرش صحابه نسب -9

هاي  را بر اساس آيهآموخت و آنها  همواره كتاب خدا را به اصحاب مي  پيامبر اكرم
. نمود قرآن بر تصور درست از عقيده و نگرش سالم به جهان و زندگي تربيت مي

   :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛سخن به ميان آورد ،بنابراين، از آغاز آفرينش و سرنوشت
 ö≅è% öΝ ä3§Ψ Î←r& tβρ ãàõ3tGs9 “Ï%©!$$Î/ t,n=y{ uÚö‘ F{ $# ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒöθtƒ tβθè=yèøg rB uρ ÿ…ã&s! 

#YŠ# y‰Ρ r& 4 y7Ï9≡ sŒ >u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩®∪ Ÿ≅yèy_uρ $pκÏù z© Å›≡uρ u‘ ⎯ ÏΒ $yγÏ%öθsù x8t≈ t/ uρ 

$pκÏù u‘ £‰s%uρ !$pκÏù $pκsE≡uθø%r& þ’Îû Ïπ yèt/ ö‘ r& 5Θ$−ƒr& [™!# uθy™ t⎦, Î#Í← !$¡¡=Ïj9 ∩⊇⊃∪ §Ν èO #“ uθtGó™ $# 

’n<Î) Ï™!$uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$s) sù $oλm; ÇÚö‘ F|Ï9 uρ $u‹ÏK ø$# % ·æ öθsÛ ÷ρr& $\δ öx. !$tGs9$s% 

$oΨ ÷ s? r& t⎦⎫ ÏèÍ←!$sÛ ∩⊇⊇∪ £⎯ßγ9ŸÒs) sù yìö7y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒöθtƒ 4‘ym÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ ä. 

>™!$yϑy™ $yδ tøΒ r& 4 $̈Ζ −ƒy— uρ u™ !$yϑ¡¡9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ $Zàø Ïmuρ 4 y7Ï9≡ sŒ ãƒÏ‰ ø)s? 

Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9 $#    )12-9، لتصف(  
روز آفريده است، ايمان نداريد و براي او  دو بگو آيا به آن كسي كه زمين را در«

او در زمين . باشد دهيد؟ او آفريدگار جهانيان مي همگونها و انبازهايي قرار مي
كوههاي استواري قرار دارد و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد و مواد 

اينها همه در چهار روز . اندازه الزم و مقدور مشخص كردغذايي زمين را به 
كامل به پايان آمد بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي خواهان را برآورده 

: به زمين و آسمان فرمود. دود بود سپس آهنگ آسمان كرد، درحالي كه آن. كند
آن گاه . يد آمديمفرمانبردارانه پد. گفتند. چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آييد

آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند و در هر آسماني فرمان 
آسمان دنيا را با چراغهايي بياراستيم و محفوظ داشتيم؛ . الزمش را صادر فرمود

  ».ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است اين برنامه
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  :اند هاي فوق به سه حقيقت جهان هستي اشاره كرده آيه
  .آسمان گيري رزق و روزي در چهار روز قبل از آفرينش آفرينش زمين و اندازه - 1
  .اصل جهان مادي از دود است - 2
 1.مجموعة مراحل تكويني زمين و آسمان شش روز است - 3

قرآن كريم، حقيقت بزرگي را بيان داشته و آن عبارت است از مشخص نمودن حالت 
ت فعلي در شكل ستارگان و كهكشانها در آيند؛ ها قبل از اينكه به صور ماده اوليه اين

 ؛چيزي كه هرگز كسي امكان دسترسي به آن را نداشت، مگر از روي حدس و گمان
  :فرمايد چنانكه خداوند مي
 !$̈Β öΝåκ–E‰uηô© r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκÅ¦ àΡr& $tΒ uρ àMΖä. 

x‹Ï‚−GãΒ t⎦,Íj# ÅÒßϑø9 $# #Y‰ àÒtã    )51، كهف(  
من ابليس و فرزندانش را به هنگام آفرينش آسمانها و زمين و خودشان را هم به «

ام و گمراهان را دستيار و مددكار خود  هنگام آفرينش خودشان حاضر نكرده
  ».ام نساخته

قرآن كريم به اين اصل واحد اشاره نموده و حقايقي از هستي را در نهايت وضوح و 
  :فرمايد چنانكه مي ؛استروشني بيان كرده 
 Ÿ≅ yèy_uρ $pκÏù z©Å›≡uρ u‘ ⎯ ÏΒ $yγÏ%öθsù x8t≈ t/ uρ $pκÏù u‘ £‰s%uρ !$pκÏù $pκsE≡uθø%r& þ’Îû Ïπ yèt/ ö‘ r& 

5Θ$−ƒr& [™ !#uθy™ t⎦, Î# Í←!$¡¡=Ïj9    )10، فصلت(  
او در زمين، كوههايي استوار قرار داد و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد و «

اينها همه روي هم در . يي زمين را به اندازة الزم مقدر و مشخص كردمواد غذا
 نچهار روز كامل به پايان آمد بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي خواها

  ».را برآورده كند
هاي سوره فصلت،  بر اساس مضامين و محتواي آيه اصحاب و ياران پيامبر اكرم 
فرينش آسمان، خداوند زمين و بركتهاي آن را آفريد و به اين نتيجه رسيدند كه قبل از آ

رزق و روزي ساكنان زمين را در چهار روز مقرر فرمود و همچنين آسمانها و زمين را 
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هاي  هفت عدد قرار داده است و اين نگرش و ديد آنان بر اساس مردمي و آثار و نشانه
  1 .خداوند در طبيعت در درون آنان ايجاد شده بود

و زمين را در دو روز آفريد، سپس آسمان را به وجود آورد ... «: گويد مي ابن عباس
و آنها را در دو روز ديگر برابر كرد و زمين را هموار و صاف نمود، به اين گونه كه آب 

ها را آفريد و موجودات  و چراگاه از آن بيرون آورد و كوهها و ريگها و جمادات و تپه
خلق «و » دحاها«: فرمايد چنانكه مي ؛وز ديگر خلق نمودميان زمين و آسمان را در دو ر

و زمين را در دو روز آفريد؛ پس زمين و ساير موجودات آن را در » االرض في يومين
اين است تقدير و » ذلك تقدير العزيز العليم«چهار روز و آسمانها را در دو روز آفريد 

  2».گيري خداوند توانا و آگاه اندازه
رآن وجود دارد، به اين قهاي متعددي كه در  از آيه  يامبر اكرماصحاب و ياران پ

موضوع پي بردند كه خدا آسمانها را آفريده و كوهها را در زمين ميخكوب نموده است 
شماري در جهان هستي و از خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها به  و از حقايق بي

با عنوان نمودن ضرب المثلهايي از تفصيل سخن گفته و فوايد آنها را بيان نموده است و 
آنان خواست تا در آن بينديشند و آخر االمر اينكه روزي فرا خواهد رسيد كه كوهها را 

همچنين قرآن كريم از درياها و كشتيها و روزيهايي كه در دريا . از بيخ بر خواهد كند
ن به ميان آورد و ق سخباد، ابر، باران، رعد و بر: هاي جوي مانند دارد و از پديده وجود
  :فرمود

 ª!$# “ Ï%©!$# ã≅Å™ öãƒ yx≈ tƒÌh9 $# çÏWçGsù $\/$ysy™ …çμ äÜÝ¡ö6u‹sù ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9$# y#ø‹x. 

â™!$t±o„ …ã&é# yèøg s†uρ $Z |¡Ï. “utIsù s− øŠsθø9 $# ßlãøƒs† ô⎯ ÏΒ ⎯Ïμ Î=≈n=Åz ( !# sŒÎ* sù z>$|¹r& ⎯Ïμ Î/ 

⎯ tΒ â™!$t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯ÍνÏŠ$t7Ïã # sŒÎ) ö/ãφ tβρ çÅ³ö; tGó¡o„    )48، روم(  
سازد و بادها، ابرها را در آسمان  خدا كسي است كه بادها را روان مي«

دارد  هايي باالي يكديگر انباشته و متراكم مي گستراند و آنها را به صورت توده مي
بارد و هنگامي كه آن را بر كساني  بيني كه از البالي آنها بارانها فرو مي و تو مي

  ».گردند باراند، آنان خوشحال و مسرور مي گانش مياز بند
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  :فرمايد همچنين مي
 $uΖ ù=y™ ö‘ r&uρ yx≈ tƒÌh9 $# yxÏ%≡ uθs9 $uΖ ø9 t“Ρ r'sù z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ çνθßϑä3≈ oΨ øŠs) ó™r'sù !$tΒ uρ 

óΟçFΡ r& …çμ s9 t⎦⎫ ÏΡ Ì“≈ sƒ¿2    )22 ،حجر(  
اندازيم و به دنبال آن از  زيدن ميبه و) باور ساختن آنها(و بادها را بر اثر تلقيح «

  » .بارانيم و شما توانايي اندوختن آن را نداريد آسمان، آب مي
قرآن كريم حتي در مورد حيوانات و منافعي كه از مسخركردن آنان همانند حمل 

گردد، سخن گفته  اش و تهيه لباس و غذا و خوراك عايد انسان مي انسان و بار و اثاثيه
  .است

ات زينت بن نموده است كه با منقاد و فرمانبرداري حيوانات از انسان موجهمچنين بيا
گردد و بيان نمودن چنين حقايقي بيانگر اهميت هستي و زندگي  و آرايش او فراهم مي

  .است
ديدگاه درستي كه بيانگر ايدئولوژي درست و  بعثت، اصحاب و ياران پيامبر اكرم  قبل از

انگيز آن باشد، نداشتند و به اين امر واقف  ام شگفتصحيح در مورد جهان هستي و نظ
نگرديده بودند كه هدف از آفرينش منظومه شمسي و خورشيد و ستارگان و ماه اين است كه 
بيانگر عظمت وي باشند و تسبيح او را بگويند؛ از اين رو خداوند آنان را به دقت و تفكر و 

  :مون جهان هستي فرا خواند و فرمودتدبر پيرا
 ßxÎm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ßìö7¡¡9$# ÞÚö‘F{$#uρ ⎯tΒuρ £⎯ÍκÏù 4 βÎ)uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) 

ßxÎm7|¡ç„ ⎯ÍνÏ‰÷Κpt¿2 ⎯Å3≈s9uρ ω tβθßγs)øs? öΝßγys‹Î6ó¡n@ 3 …çμ̄ΡÎ) tβ%x. $̧ϑŠÎ=ym #Y‘θàxî    
  )44اسراء، (  

سبيح خدا آسمانهاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آنها هستند، همگي ت«
گويند،  گويند و بلكه هيچ موجودي نيست مگر اينكه حمد و ثناي وي مي مي

بس شكيبا و بخشنده  پروردگارگمان  فهميد، بي ولي شما تسبيح آنها را نمي
  ».است

سپس قرآن از مسخركردن حيوانات و طبيعت در برابر انسان سخن گفته است و بر 
 ؛1، شكر خداي خويش را به جاي آوردانسان واجب است در مقابل اين نعمت عظيم

  :فرمايد چنانكه مي
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 óΟs9 uρ r& (# ÷ρ ttƒ $̄Ρ r& $uΖ ø)n=yz Ν ßγs9 $£ϑÏiΒ ôM n=Ïϑtã !$uΖƒÏ‰ ÷ƒr& $Vϑ≈ yè÷Ρ r& ôΜßγsù $yγs9 

tβθä3Î=≈ tΒ ∩∠⊇∪ $yγ≈ oΨ ù=©9 sŒuρ öΝ çλm; $pκ÷] Ïϑsù öΝæκâ5θä. u‘ $pκ÷] ÏΒ uρ tβθè=ä. ù'tƒ ∩∠⊄∪ öΝçλm;uρ $pκÏù 

ßìÏ≈oΨ tΒ Ü>Í‘$t±tΒ uρ ( Ÿξsùr& šχρãä3ô±o„    )73-71، يس(  
بينيد كه برخي از آن چيزهايي كه قدرت ما آفريده است، چهار پاياني  مگر نمي«

ايم و ايشان صاحب آنهايند؟ و چهار پاياني را  است كه براي انسانها خلق كرده
خي ديگر سازند و از بر برخي از آنها را مركب خود مي. ايم رام ايشان ساخته

از آنها نوشيدنيها و . كنند كنند و برخي از آنها استفادهايي مي تغذيه مي
  »آورند، آيا نبايد شكرگزار باشند؟ هاي لبني به دست مي فرآورده

دارد؛  همچنين انسان را به تفكر و انديشيدن در مورد رزق و روزي حيوانات وا مي
نمايد  ريزي و تالش مي فكر و برنامه انديشد و چرا كه انسان براي تامين زندگي خود مي

براي  قدرتي آيد، اما حيوان عالوه بر اينكه و در صدد انباركردن و اندوخته نمودن بر مي
ريزي ندارد، در سرشت او چنين چيزي نهاده نشده است و بر اين  انديشيدن و برنامه

است، روزي اساس خداوند فرزانه و آگاه كه علم و قدرتش همه چيز را احاطه نموده 
 ؛حيوانات را به عهده گرفته و راههاي ادامه حيات را به روي حيوان گشوده است

  :فرمايد چنانكه مي
 ⎦Éi⎪r( Ÿ2 uρ ⎯ ÏiΒ 7π −/!# yŠ ω ã≅ÏϑøtrB $yγs%ø— Í‘ ª!$# $yγè%ã— ötƒ öΝä.$−ƒÎ) uρ 4 uθèδ uρ ßì‹Ïϑ¡¡9 $# 

ãΛ⎧ Î=yèø9$#    )60، عنكبوت(  
رسان  انند روزي خود را بردارند، خدا روزيتو چه بسيارند جنبدگاني كه نمي«

  ».آنها و شماست و خدا بس شنوا و آگاه است
هايش اين گونه است كه علم او در هر جا و مكان و  رفتار خداوند در مورد آفريده

شرايطي كه آفريدگانش قرار داشته باشند، احاطه دارد و در اعماق درياها، اقيانوسها، در 
دار روزي  هاي سخت و در فضا عهده يخبندان و زير صخره صحراهاي سوزان، مناطق

كند و  اند و پروردگارم فراموش نمي مخلوقاتش است و همه اينها در كتابي نوشته شده
  :فرمايد خداوند مي. رود ه خطا نميب

 $tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/!# yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n? tã «!$# $yγè%ø— Í‘ ÞΟn=÷ètƒuρ $yδ §s) tFó¡ãΒ 

$yγtãyŠöθtFó¡ãΒ uρ 4 @≅ä. ’Îû 5=≈ tGÅ2 &⎦⎫Î7•Β    )6 ،هود(  



254 الگوي هدايت

خداست و خدا  ةاي در زمين نيست مگر اينكه روزي آن بر عهد دهنهيچ جنب«
  ».داند، همة اينها در كتاب روشني است محل زيست و محل دفن آن را مي

قرآن كريم انسانها را متوجه اين موضوع نموده است كه همانطور كه ملتها داراي 
ها و شيوه راه  اي مختلفي هستند، چهارپايان و حشرات نيز داراي شكلها و اندازهنژاده

  :فرمايد خداوند مي. 1رفتن و حركتهاي گوناگون و مختلفي هستند
 $tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ 9È∝̄≈ sÛ çÏÜtƒ Ïμ ø‹ym$oΨ pg ¿2 HωÎ) íΝ tΒé& Ν ä3ä9$sVøΒ r& 4 

$̈Β $uΖ ôÛ§sù ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ &™ó© x« 4 ¢ΟèO 4’n<Î) öΝ ÍκÍh5u‘ šχρç|³øtä†    ) ،38انعام(  
كند وجود  اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبده«

در كتاب هيچ چيز را فرو گزار . ندارد مگر اينكه گروههايي همچون شمايند
  ».وندش ايم؛ پس در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مي نكرده

قرآن كريم افكار و تصورات مسلمان صدر اسالم را در مورد جهان هستي و 
هاي ذكر شده سامان داد و حقيقت اين  مخلوقات و عجايبي كه در آن است بر اساس آيه

ديدگاه اصحاب و يارانش را در مورد سرنوشت و   پيامبر اكرم زندگي را بيان داشت و
قين داشت كه اگر آنها، راه نجات و كاميابي را درك قضا و قدر استوار و محكم نمود و ي
اي تالش خواهند كرد تا به آن برسند و در بيان اين  نمايند با تمام قدرت و با هر وسيله

  :اين جوانب را محور قرار داده بود  نوع مطلب، رسول خدا
ست و اينكه زندگي دنيا هر چند طوالني باشد، نهايتاً محكوم به نابودي و زوال ا - 1

وده الهي را براي آنها متاع دنيا هر چند بزرگ و زياد باشد، اندك و ناچيز است و اين فرم
  :توضيح داد
 $yϑ̄Ρ Î) ã≅sWtΒ Íο4θu‹ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# >™!$yϑx. çμ≈ uΖ ø9t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9$# xÝn=tG÷z$$sù ⎯Ïμ Î/ 

ßN$t6tΡ ÇÚö‘ F{$# $£ϑÏΒ ã≅ä.ù'tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{$# uρ #©̈Lym !# sŒÎ) ÏNx‹s{r& ÞÚö‘ F{$# 

$yγsùã÷zã— ôM oΨ −ƒ̈—$# uρ  ∅sßuρ !$yγè=÷δ r& öΝ åκ̈Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈s% !$pκön=tæ !$yγ9s? r& $tΡ â öΔr& ¸ξø‹s9 

÷ρ r& # Y‘$pκtΞ $yγ≈ uΖ ù=yèyfsù #Y‰ŠÅÁym βr( x. öΝ©9 š∅øós? Ä§øΒ F{$$Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. ã≅Å_Áx çΡ 

ÏM≈tƒFψ$# 5Θ öθs) Ï9 tβρ ã¤6xtGtƒ    )24 ،يونس(  
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بارانيم و بر اثر آن گياهان زمين كه  مال دنيا همانند آبي است كه از آسمان مي«
آميزند تا بدانجا كه زمين كامالً  خورند، به هم مي انسانها و حيوانها از آنها مي

گردد و اهل زمين يقين پيدا  گيرد و آراسته و پيراسته مي آرايش و زيبايي مي
رسد و گياهانش  دارند، فرمان ما در شب يا روز در مي كنند كه بر زمين تسلط مي

كنيم انگار ديروز در اينجا چيزي نبوده  را از ريشه برآورده و درو و نابودش مي
  ».انديشند كنيم كه مي هاي خويش را براي قومي تشريح و تبيين مي ما آيه. است

تركيب شده است در آية كريمه فوق، ده جمله وجود دارد كه از مجموع آنها تشبيهي 
آيد؛ زيرا در آن حالت  اي از آن در تشبيه، خلل به وجود مي اي كه با كاستن جمله به گونه

دنيا در سرعت پايان يافتن و از بين رفتن نعمتهايش و فريب خوردن مردم به آن به آبي 
ن روياند و زمين را با آ آيد و انواع گياهان را مي تشبيه شده است كه از آسمان فرود مي

گردد تا جايي كه اهل دنيا به  چون عروسي كه لباسهاي فاخر پوشيده است، آراسته مي
برند كه از آفتها به دور مانده و سالم است تا اينكه  آن چشم طمع دوخته و گمان مي

آيد، طوري كه گويا تا ديروز اصالً وجود نداشته  ناگهان عذاب الهي به سراغ آن مي
  1.است

  :فرمايد براي آنها بيان كرد كه ميگفته خداوند را   همچنين پيامبر اكرم
 ó>Î ôÑ$# uρ Μçλm; Ÿ≅sV ¨Β Íο4θuŠptø: $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# >™!$yϑx. çμ≈oΨ ø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$sù 

⎯Ïμ Î/ ÛV$t6tΡ ÇÚö‘ F{ $# yxt7ô¹r'sù $Vϑ‹Ï±yδ çνρ â‘õ‹s? ßx≈ tƒÌh9 $# 3 tβ%x. uρ ª!$# 4’n? tã 

Èe≅ä. &™ ó© x« #·‘ Ï‰tGø) •Β    ) ،45كهف(  
مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از ابر آسمان فرو «

 شوند؛ سپس فرستيم؛ سپس گياهان زمين از آن تنگاتنگ و تو در تو مي مي
سازند و خدا بر هر  شوند و بادها آنها را پخش و پراكنده مي و پرپر مي خشك

  »).و هست(بوده  اچيزي توان
ن و از بين رفتن آن چنين آباد شد در براي مردم مثال زندگي دنيا را! حمديعني اي م

 >™!$yϑx. çμ≈oΨ: بيان كن ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$sù ⎯Ïμ Î/ ÛV$t6tΡ ÇÚö‘ F{$#   مانند آبي كه
هايي كه در آن وجود داشت، سپس روييدند و رشد و  از آسمان فرود آورديم يعني دانه

  yxt7ô¹r'sù $Vϑ‹Ï±yδ  شكوفايي و تر و تازگي آنها را فرا گرفت و آن گاه بزرگ شدند و
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 çνρشود  خشك مي â‘ õ‹s? ßx≈ tƒÌh9 $# 3  كند و به چپ و راست  بادها آن را پراكنده مي
% tβاندازد  مي x. uρ ª!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« #·‘ Ï‰tGø) •Β  يعني . و خداوند بر هر چيزي تواناست

  :فرمايد همچنين مي. 1ردن و از بين بردن هر چيزي تواناستبر پديد آو
 (# þθßϑn=ôã$# $yϑ̄Ρ r& äο4θu‹ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θøλm;uρ ×π uΖƒÎ—uρ 7äz$x s? uρ öΝä3oΨ ÷ t/ ÖèO%s3s? uρ 

’Îû ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ï‰≈ s9÷ρ F{$# uρ ( È≅sV yϑx. B]ø‹xî |=yfôãr& u‘$¤ä3ø9 $# …çμè?$t7tΡ §ΝèO ßk‹Íκ u‰ 

çμ1utIsù # vx óÁãΒ §ΝèO ãβθä3tƒ $Vϑ≈ sÜãm ( ’Îû uρ ÍοtÅzFψ$# Ò>#x‹tã Ó‰ƒÏ‰x© ×οtÏøótΒ uρ 

z⎯ ÏiΒ «!$# ×β≡uθôÊÍ‘ uρ 4 $tΒ uρ äο4θu‹ysø9 $# !$u‹÷Ρ ‘$!$# ωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρãäóø9 $#    )20، حديد(  
بدانيد كه زندگي دنيا تنها بازي، سرگرمي، آرايش و پيرايش، نازش در ميان «

دنيا همچون باران است . ديگر و مسابقه در افزايش اموال و اوالد است و بسهم
كنند  ، سپس گياهان رشد و نمو ميدآور كه گياهان آن كشاورزان را به شگفت مي

در آخرت  .گردند شوند و آن گاه خورد و پر پر مي و بعد زرد و پژمرده مي
) براي خداپرستان( و آمرزش و خشنودي خدا) براي دنياپرستان(عذاب شديدي 

  ».است اصالً زندگي دنيا چيزي جز كاالي فريب نيست
  $yϑ̄Ρ: كند ردادن زندگي را چنين بيان ميخداوند تحقير و ناچيز قرا r& äο4θu‹ysø9 $# 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ò=Ïès9  اي بيش نيست يعني تفريحي است و بس  زندگاني دنيا بازيچه»×θøλm;u«  و
π«. باطل است uΖƒÎ— uρ« اي زيباست  ظرهو من 7äz$x s? uρ öΝ ä3oΨ÷ t/   و افتخار كردن شما به

% ÖèOاصل و نسب  s3s? uρ ’Îû ÉΑ≡uθøΒF{ $# Ï‰≈ s9÷ρ F{$# uρ ( È≅sV yϑx. B]ø‹xî    و مسابقه در افزايش
 |=yfôãr& u‘$¤اموال و واوالد است مانند باراني  ä3ø9$# …çμ è?$t7tΡ   ،كه گياهان سبز شده

 §Νآورد و كافران بيش از همه به آن گرايش دارند  ه شگفت ميكشاورزان را ب èO ßk‹Íκu‰ 

çμ1utIsù # vx óÁãΒ  را  شود، آن گاه آن اش خشك مي سپس بعد از تر و تازگي و خرّمي
 §Νبيني  خشك شده و زرد مي èO ãβθä3tƒ $Vϑ≈ sÜãm  گردد و از آن  و بعد خرد و پرپر مي

نمايد و اينكه آخرت  رفتن و نابودشدن قطعي دنيا داللت ميجا كه اين مثال براي از بين 
                                                           

  .49، ص 11، ج تفسير قاسمي -1
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به طور قطع وجود دارد و خواهد آمد، خداوند ما را از عذاب آخرت ترسانده و به 
 ’Îû: آخرت تشويقمان كرده و فرموده استخوبيهاي  uρ ÍοtÅzFψ$# Ò>#x‹tã Ó‰ƒÏ‰x© 

×οtÏ øótΒ uρ z⎯ÏiΒ «!$# ×β≡uθôÊÍ‘ uρ ٌ  ت و نيز آمرزش و خشنودي از خبي سو در آخرت عذا
يعني در آخرتي كه خواهد آمد، غير از اين دو، چيز ديگري . جانب خداوند وجود دارد

 $tΒ. نيست يا عذاب سخت و يا آمرزش خداوند و خشنودي وي uρ äο4θu‹ysø9 $# !$u‹÷Ρ ‘$!$# ω Î) 

ßì≈ tFtΒ Í‘ρãäóø9 $#  يعني دنيا كاالي فنا  .و زندگي دنيا جز كاالي فريب چيزي بيش نيست
خورد و طبعاً  شدني است كه هر كس به آن و به كااليش گرايش پيدا كند، فريب مي

. 1گردد كسي كه به جهان آخرت ايمان نداشته باشد، همين دنيا، مورد پسندش واقع مي
آنچه در اين آيات كريمه به آن اشاره شد، حقيقت دنيا با تمام كاال و زينت و لذتهايش 

ارزش و اندك و فناشدني است و  د و همه اينها نسبت به نعمت آخرت، بيباش مي
پيوسته   هاي ذكر شده بود و پيامبر اكرم ديدگاه مسلمانان صدر اسالم هم بر اساس آيه

نزد خدا به كرد و نقش و رسالت آنها را در زمين و جايگاهشان را  آنها را راهنمايي مي
رسالت خويش را به طور كامل ايفا نمودند و بر اثر آنان خاطرنشان ساخت و آنان نقش و 

نظيري در وجود آنها پديد آمد و در تمامي  تربيت درست و سالم، حماسه و قاطعيت بي
گونه تنبلي و سستي و بدون ترس از كسي جز خدا و بدون چشم طمع  اوقات و بدون هيچ

دن سعادت دنيا و دوختن به غنايم و فقط براي ايفاي نقش و اداي رسالت و محقق كر
  2.كردند كوشيدند و تالش مي نجات در آخرت، مي

 و متاع داعيان بر اثر تمايل و محبت دنيامتأسفانه اين ويژگيها در وجود بسياري از 
باشند و چون  يابي بيشتر متاع دنيا مي آن، كم رنگ شده است و همواره در صدد دست

د، همچنان در صدد برآوردن برخي از نيازهاي مادي و دنيوي آنان برطرف گردي
  .آيند ميبرهاي جديد  خواسته

رود، اما استفاده  م امت به شمار ميااي بزرگ و تلخ براي دعوت و قي اين امر فاجعه
از دنيا در حدودي كه شريعت آن را جايز شمرده است؛ يعني، از آن به عنوان وسيله و 

  .و پسنديده است مركبي براي رسيدن به آخرت استفاده كردن، كاري شايسته

                                                           
 .313-312، ص 4، ج سير ابن كثيرتف -1
 .34تا  19، ص منهج الرسول في غرس الروح الجهاديه -2



 

  
  

  وم سفصل 
  ساختار عبادي و اخالقي در دوران مكي

  مسلمانان صدر اسالم د دلهايعبادتها عامل اصلي تزكيه و پاك كردن
  :فرمايد خداوند مي
 štΡθè=t↔ó¡o„uρ Ç⎯ tã Çyρ”9 $# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1 u‘ !$tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ 

ÉΟù=Ïèø9 $# ωÎ) WξŠÎ=s%    ) ،85اسراء(  
بگو روح چيزي است كه ) كه چيست(پرسند  درباره روح مي) اي محمد(از تو «

  ».تنها پروردگارم از آن با خبر است و جز دانش اندكي به شما داده نشده است
  :فرمايد و مي

 #sŒÎ*sù …çμçG÷ƒ§θy™ àM÷‚xtΡuρ ÏμŠÏù ⎯ÏΒ ©Çrρ•‘ (#θãès)sù …çμs9 t⎦⎪Ï‰Éf≈y™    )72، ص(  
نگامي كه آن را سر وسامان دادم و آراسته و پيراسته كردم و از جان خود در ه«

  ».در برابرش سجده ببريد. آن دميدم
  :فرمايد همچنين مي
 ¢ΟèO çμ1§θy™ y‡ x tΡ uρ ÏμŠÏù ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïmρ•‘ ( Ÿ≅yèy_uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t≈ |Áö/ F{$# uρ 

nοy‰ Ï↔øùF{ $# uρ 4 Wξ‹Î=s% $̈Β šχρãà6 ô±n@    )9 ،سجده(  
آن گاه اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح خود در او دميد و براي «

  ».آوريد را به جاي مي) نعمتهاي او(شما كمتر شكر . شما چشمها و دلها آفريد
سعي و تالش آن حضرت براي تربيت شاگردانش بر اين پايه و اساس نهاده شده بود 

براي رسيدن به  ،ر روحي بر عهده گيرد بنابراينكه تزكيه و پاكيزه كردن آنان را از نظ
ني بر عهده گرفت و آهاي قر چنين هدفي راهنمايي و ارشاد آنان را بر اساس آيه

  :هاي آن عبارت بودند از ين برنامهتر مهم
تدبر و انديشيدن در هستي و مخلوقات و كتاب خدا تا به عظمت و شكوه  - 1

  :فرمايد خداوند مي چنانكه ؛آفريننده و حكمت وي پي ببرند
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 χÎ) ãΝä3−/ u‘ ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 

3“ uθtGó™ $# ’n? tã Ä¸ ó yêø9$# © Å ǿóãƒ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$pκ̈]9 $# …çμ ç7è=ôÜtƒ $ZW ÏWym }§ôϑ¤±9 $#uρ 

tyϑs) ø9 $# uρ tΠθàf‘Ζ9$# uρ ¤N≡t¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ÍνÍ öΔr'Î/ 3 Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø: $# â öΔF{$# uρ 3 x8u‘$t6s? ª! $# 

>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $#    )54، اعراف(  
پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد «

پوشاند و شب شتابان  با شب، روز را مي. استقرار يافتسپس بر باالي عرش 
فريده است و جملگي دنبال روز روان است و خورشيد و ماه و ستارگان را بيا

. دهد آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي. مسخر او هستند
  ».بزرگوار است پروردگار جهانيان

انديشيدن در علم فراگير خداوندي؛ چرا كه او به همه آنچه در جهان هستي چه  - 2
نديشيدن در به صورت پنهان و چه به صورت آشكار وجود دارد؛ آگاهي كامل دارد و ا

دهد و نفس را از انواع ترديدها و بيماريها  اين امور، عظمت خداوند را در دل جاي مي
  :فرمايد چنانكه خداوند مي ،سازد پاك مي

 …çνy‰ΨÏãuρ ßxÏ?$x tΒ É=ø‹tóø9 $# Ÿω !$yγßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ 4 ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ †Îû Îhy9ø9 $# 

Ìóst7ø9 $# uρ 4 $tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ⎯ ÏΒ >π s%u‘ uρ ωÎ) $yγßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6ym ’Îû ÏM≈yϑè=àß ÇÚö‘ F{$# 

Ÿωuρ 5=ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7•Β ∩∈®∪ uθèδ uρ “Ï%©!$# Ν à69©ùuθtGtƒ 

È≅ø‹©9 $$Î/ ãΝn=÷ètƒuρ $tΒ ΟçFômty_ Í‘$pκ̈]9$$Î/ §Ν èO öΝ à6èWyèö7tƒ ÏμŠÏù #© |Ó ø)ã‹Ï9 ×≅y_r& 

‘wΚ |¡•Β ( ¢ΟèO Ïμ ø‹s9 Î) öΝ ä3ãèÅ_ó tΒ §ΝèO Ν ä3ã⁄Îm; oΨ ãƒ $yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=yϑ÷ès?    
  )60-59انعام، (  

هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه  گنجينه«
نيست و خداوند از آنچه در دريا و خشكي وجود دارد، آگاه است و هيچ برگي 

اي در تاريكيهاي زمين و  افتد مگر اينكه از آن خبردار است و هيچ دانه فرو نمي
. تد مگر اينكه در لوح، ضبط و ثبت استهيچ چيز تر و خشك نيست كه فرو اف
انگيزد و او  ميراند و در روز شما را بر مي خدا است كه در شب شما را مي

. آوريد تا مهلت معين به سرآيد كنيد و چه فراچنگ مي داند كه در روز چه مي مي
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كرديد با خبر  مي آنچهگرديد و آن گاه شما را به  سپس به سوي خدا بر مي
  ».گرداند مي

هاي تربيت روح است و از ساير  ت خداوند عزوجل يكي از بزرگترين وسيلهدعبا - 3
تري دارد؛ زيرا عبادت يعني نهايت كرنش براي خداوند  وسايل تربيتي جايگاه مهم

  :فرمايد بنابراين، خداوند مي. يستن عزوجل و هيچ كس جز خداوند سزاوار عبادت
 4© |Ó s%uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È⎦ ø⎪t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £⎯ tóè=ö7tƒ 

x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6 ø9 $# !$yϑèδ ß‰tnr& ÷ρ r& $yϑèδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅à) s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδöpκ÷] s? 

≅è%uρ $yϑßγ©9 Zωöθs% $VϑƒÌŸ2    )23، اسراء(  
. در نيكي كنيدپروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و ما«

از آن دو و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري برسند به آنان اف  يهر گاه يك
  ».مگو و بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو

  :نمايد، دو نوع هستند ا پاكيزه ميبرد و نفس ر عبادتهايي كه جايگاه روح را باال مي
واجب مانند طهارت، وضو، نماز، روزه، زكات و حج و  عبادتهاي: نوع اول –الف 

  .غيره
شود كه انسان به خاطر  عبادت به معني عام كه شامل هر كاري مي: نوع دوم –ب 

نمايد و هر احساسي كه به انسان  دهد يا از انجام آن خودداري مي رضاي خدا انجام مي
حتي هر  ،درآو ميدهد و انسان به قصد نزديك شدن به خدا به آن روي  دست مي

احساسي كه در ذهن انسان به قصد نزديكي به خدا به وجود آيد شامل عبادت است، 
پس هر كاري كه به . مشروط به اينكه نيت شخص، خشنود كردن خداوند متعال باشد

رسد و  نيت تقرب به خدا انجام شود، عبادتي است كه به انجام دهنده آن پاداش نيك مي
پاكسازي و تزكيه روح با خواندن نماز، تالوت قرآن . 1يابد ت ميروحش به نيكويي تربي

و ذكر خداوند و تسبيحش، امر بسيار مهمي در اسالم است؛ زيرا نفس انساني اگر از 
اش ارتباط برقرار نكند به مسئوليتهاي ديني خود  آلودگيها پاك نشود و با آفريننده

دهد و آن را  بخشد و توشه مي ن، روح را قوت نميآعبادت و مداومت بر . رسد نمي
 اي كه بر پيامبر اكرم سومين سوره. دهد براي انجام آنچه به آن امر شده است، سوق مي

  :چنانكه خداوند فرمود ؛نازل شد، حامل پيام نماز و ذكر و تالوت قرآن بود
                                                           

 .472- 471، ص 1، عبدالحليم محمود، ج فقه الدعوه -1
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 $pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ø‹©9 $# ωÎ) Wξ‹Î=s% ∩⊄∪ ÿ…çμ x óÁÏoΡ Íρ r& óÈà)Ρ $# çμ ÷Ζ ÏΒ 

¸ξ‹Î=s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïμ ø‹n=tã È≅Ïo? u‘ uρ tβ# u™ öà) ø9$# ¸ξ‹Ï? ös? ∩⊆∪ $̄Ρ Î) ’Å+ ù=ãΖy™ šø‹n=tã 

Zωöθs% ¸ξ‹É) rO ∩∈∪ ¨βÎ) sπ y∞Ï©$tΡ È≅ø‹©9 $# }‘Ïδ ‘‰x© r& $\↔ôÛuρ ãΠuθø%r& uρ ¸ξ‹Ï% ∩∉∪ ¨βÎ) y7 s9 

’Îû Í‘$pκ̈]9 $# $[sö7y™ WξƒÈθsÛ ∩∠∪ Ìä.øŒ$# uρ zΝ ó™$# y7În/ u‘ ö≅ −Gu; s? uρ Ïμ ø‹s9 Î) Wξ‹ÏFö; s?    
  )8-1، مزمل(  

نيمي از شب يا . بيدار بمان) از آن(شب را جز اندكي ! اي جامه به خود پيچيده«
يا بر نيمه آن بيفزا و قرآن را با ) تا به يك سوم شب برسد(كمي از آن بكاه 

. كنيم بخوان، ما سخن سنگيني بر تو نازل مي) و همراه با دقت و تأمل(ترتيل 
تو در روز تالش فراوان و . ل مؤثرتر استهمانا قيام شب ماندگارتر و اقوا

  ».طوالني داري، نام پروردگارت را ببر و از همه چيز ببر و بدو بپيوند
آمادگي براي تحمل امر دشوار و مسئوليتهاي سخت به كمك عبادت شبانه و 

از روزهاي نخست   مداومت بر ذكر و تالوت و ميسر خواهد بود و سعي پيامبر اكرم
در  1اصحاب و يارانش را به وسيلة عبادت تزكيه نمايد دلهايتا وجود  .دعوت اين بود

بردند و نمازشان را به صورت  ها پناه مي آن روزهاي نخست آنان براي اداي نماز به دره
دانست كه كافران  نمود و مي احساس خطر مي  و چون پيامبر اكرم 2خواندند پنهاني مي

بنابراين، پيامبر . ر نماز بخوانند و قرآن تالوت كنندآشكاگذارند آنها به طور علني و  نمي
خانه ارقم را پايگاهي براي برگزاري نماز و تعليم كتاب خدا قرار داد و تمام موارد  اكرم

ذكر شده براي تزكيه بود و اگر تزكيه روح به وسيلة عبادت و نماز و تالوت اهميتي 
حتي . و خطر، آن را ترك نمايند داد كه هنگام احساس ترس نداشت، خداوند اجازه مي

خواند، كشف كردند باز هم  در آن نماز مي  پس از اينكه قريش، مكاني را كه پيامبر اكرم
مسلمانان را به نماز  ،هاي نازل شده در مكه آيه. 3آنها نماز و تالوت قرآن راترك نكردند

نمايند و يا به  خواندن تحريك نموده است و كساني را كه در نمازهايشان فروتني مي
خيزند و به ياد خدا هستند و او را به پاكي ياد  خاطر نماز شب از رختخوابهايشان بر مي

  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛كنند، ستوده است مي
                                                           

 .69، ص الجهاد في نشر الدعوه -1
 .404، ص 2صالحي، ج  ،سبل الهدي و الرشاد -2
  .70، ص الجهاد في نشر الدعوه ةاهمي -3
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 ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ 

öΝ èδ Ç⎯tã Èθøó̄=9 $# šχθàÊÌ÷èãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ öΝ èδ Íο4θx.̈“=Ï9 tβθè=Ïè≈ sù   
  )4-1، المؤمنون(  

كساني كه در نمازشان خشوع و خضوع . مسلماً مؤمنان، پيروز و رستگارند«
بيهوده روگردانند و كساني هستند ) كردار و گفتار(دارند و كساني هستند كه از 

  ».كنند كه زكات مال بدر مي
  :ايدرمف همچنين خداوند مي
 $yϑ̄Ρ Î) ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ t⎦⎪Ï%©!$# # sŒÎ) (#ρãÅe2èŒ $pκÍ5 (#ρ”yz #Y‰ £∨ ß™ (#θßs¬7y™ uρ 

Ï‰ ôϑpt¿2 öΝ ÎγÎn/ u‘ öΝ èδ uρ Ÿω šχρç É9õ3tFó¡o„ ∩⊇∈∪ 4’nû$yftFs? öΝ ßγç/θãΖ ã_ Ç⎯ tã 

ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# tβθããô‰tƒ öΝ åκ®5u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪ 

Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§ø tΡ !$̈Β u’Å∀÷zé& Μçλm; ⎯ÏiΒ Íο§è% &⎦ ã⎫ôãr& L™!# t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ 

∩⊇∠∪ ⎯yϑsùr& tβ% x. $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ ⎯ yϑx. šχ%x. $Z)Å™$sù 4 ω tβ…âθtFó¡o„ ∩⊇∇∪ $̈Β r& t⎦⎪Ï%©!$# 

(#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# öΝßγn=sù àM≈̈Ζy_ 3“ uρù'yϑø9 $# Kωâ“ çΡ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇®∪ $̈Β r& uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θà)|¡sù ãΝßγ1uρ ù'yϑsù â‘$̈Ψ9$# ( !$yϑ̄=ä. (# ÿρßŠ# u‘ r& βr& 

(#θã_ãøƒs† !$pκ÷] ÏΒ (#ρß‰‹Ïãé& $pκÏù Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝßγs9 (#θè%ρ èŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# “ Ï%©!$# ΟçFΖ ä. 

⎯Ïμ Î/ šχθç/Éj‹s3è? ∩⊄⊃∪ Ν ßγ̈Ψ s)ƒÉ‹ãΖs9 uρ š∅ÏiΒ É>#x‹yèø9 $# 4’oΤ÷ŠF{ $# tβρ ßŠ 

É>#x‹yèø9 $# Îy9 ø.F{$# öΝßγ̄=yès9 šχθãèÅ_ötƒ ∩⊄⊇∪ ô⎯ tΒ uρ ãΝ n=øßr& ⎯ £ϑÏΒ tÏj. èŒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ 

⎯Ïμ În/ u‘ ¢ΟèO uÚ { ôãr& !$yγ÷Ψ tã 4 $̄Ρ Î) z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏΒ Ìôfßϑø9 $# tβθßϑÉ) tFΖ ãΒ ∩⊄⊄∪ ô‰s) s9uρ 

$oΨ ÷ s?#u™ © y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9 $# Ÿξsù ⎯ ä3s? ’Îû 7π tƒó ÉΔ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ Í← !$s)Ïj9 ( çμ≈ oΨ ù=yèy_uρ “W‰ èδ 

û© Í_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) ∩⊄⊂∪ $oΨ ù=yèy_uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ £ϑÍ← r& šχρß‰ öκu‰ $tΡ ÍöΔr'Î/ $£ϑs9 (#ρçy9 |¹ ( 

(#θçΡ%Ÿ2 uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊄⊆∪ ¨βÎ) y7−/ u‘ uθèδ ã≅ÅÁø tƒ öΝßγoΨ ÷ t/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 

$yϑŠÏù (#θçΡ$Ÿ2 ÏμŠÏù šχθàÎ=tGøƒs† ∩⊄∈∪ öΝs9 uρ r& Ï‰ ôγtƒ öΝçλm; öΝx. $uΖ ò6n=÷δ r& ⎯ÏΒ 
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Ν ÎγÎ=ö7s% z⎯ ÏiΒ Èβρ ãà)ø9 $# tβθà±ôϑtƒ ’Îû öΝÎγÏΨ Å3≈ |¡tΒ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ BM≈ tƒUψ ( Ÿξsùr& 

šχθãèyϑó¡o„    ) ،26 - 15سجده(  
انها پند داده شوند، به سجده تنها به آيات ما كساني ايمان دارند كه هر وقت بد«

. ورزند پردازند و تكبر نمي افتند و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي مي
پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد . شود پهلويشان از بسترها به دور مي

داند در  كس نمي بخشند هيچ ايم، مي كه بديشان داده يخوانند و از چيزهاي مي
دهند چه چيزهاي شادي آفرين و مسرت  ي كه مؤمنان انجام ميبرابر كارهاي

آيا كسي كه مؤمن بوده است همچون كسي . بخشي براي ايشان پنهان شده است
برابر نيستند و اما كساني كه ايمان ) نه هرگز اين دو! (است كه فاسق بوده است؟

ندگي است باغهاي بهشت كه جاي ز ،اند اند و كارهاي شايسته انجام داده آورده
در برابر كارهايي ) خدا از ايشان(از آن ايشان خوهد بود به عنوان محل پذيرايي 

 درب) از فرمان خدا و از اطاعت از او(اند و اما كساني  داده انجام مي) در دنيا(كه 
جايگاه ايشان دوزخ است هر زمان كه ) اند و راه كفر در پيش گرفته(رفته 

شوند و بديشان گفته  ده ميان بدانجا بازگردانبخواهند از آن بدر آيند، ايش
اب دنيا را ذقطعاً ع! پنداشتيد بچشيد عذاب آتشي را كه آن را دروغ مي: شود مي

چه كسي . چشانيم، شايد برگردند بديشان مي) آخرت(تر  پيش از عذاب بزرگ
ستمكارتر از آن كسي است كه به آيات پروردگارش پند داده شود و او از آنها 

ما براي موسي . بگرداند؟ مسلماً ما همگي بزهكاران را كيفر خواهيم دادروي 
كتاب را فرو فرستاديم و شك نداشته باش كه موسي تورات را دريافت داشت و 

اسرائيل گردانديم و از ميان بني اسرائيل پيشواياني   آن را رهنمون و راهنماي بني
ودند بدانگاه كه بني اسرائيل نم را پديدار كرديم كه به فرمان ما راهنمايي مي

پرودگار تو روز قيامت . ي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردنديشكيبا
آيا براي ايشان . كند ميان آنان درباره چيزهاي مورد اختالف ايشان داوري مي

ايم  روشن نشده است كه پيش از آنان ما مردمان نسلهاي فراواني را هالك كرده
هايي است، آيا  واقعاً در اين نشانه .روند كان آنان راه ميو در مسكن و م

  »شنوند؟ نمي
  : فرمايد همچنين خداوند مي
 ÉΟÏ%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# Ç’nû tsÛ Í‘$pκ̈]9 $# $Z s9ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ|¡ptø: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ 

ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ 3“ tø. ÏŒ š⎥⎪ÌÏ.≡ ©%# Ï9    )114، هود(  
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گمان  در دو طرف روز و در اوائل شب چنانكه بايد نماز را به جاي بياوريد، بي«
گمان در اين اندرز و ارشاد است براي كساني  بي. برد نيكيها، بديها را ازميان مي

  ».دارند كنند و به ياد مي پذيرند و خداي را ياد مي كه پند مي
 ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9 $# Ï8θä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî È≅ ø‹©9$# tβ# u™öè%uρ Ìôfx ø9 $# ( ¨βÎ) 

tβ# u™öè% Ìôfx ø9 $# šχ% x. #YŠθåκô¶tΒ ∩∠∇∪ z⎯ÏΒ uρ È≅ø‹©9 $# ô‰¤fyγtFsù ⎯Ïμ Î/ \'s# Ïù$tΡ y7©9 

#© |¤tã βr& y7 sWyèö7tƒ y7 •/u‘ $YΒ$s) tΒ #YŠθßϑøt¤Χ    )79-78، اسراء(  
ريكي شب و نماز صبح نماز را چنان كه بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب تا تا«

در پاسي از شب . گردد بازديد مي) توسط فرشتگان(گمان نماز صبح  را بخوان بي
اين يك فرضية اضافي براي تو . از خواب برخيز و در آن نماز تهجد بخوان

  ».اي برساند است، باشد كه خداوند تو را به مقام ستوده
 ÷É9 ô¹$$sù 4†n? tã $tΒ tβθä9θà) tƒ ôxÎm7y™ uρ Ï‰ôϑpt¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ö6s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9$# 

Ÿ≅ö6s%uρ $pκÍ5ρ ãäî ( ô⎯ÏΒ uρ Ç›!$tΡ# u™ È≅ø‹©9 $# ôxÎm7|¡sù t∃#tôÛr& uρ Í‘$pκ̈]9$# y7 ¯=yès9 4© yÌös? 

∩⊇⊂⊃∪ Ÿωuρ ¨β£‰ ßϑs? y7ø‹t⊥ ø‹tã 4’n<Î) $tΒ $uΖ ÷è−GtΒ ÿ⎯Ïμ Î/ % [`≡uρø— r& öΝ åκ÷] ÏiΒ nοt÷δ y— Íο4θuŠptø: $# 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# ôΜ åκs] ÏGø uΖ Ï9 ÏμŠÏù 4 ä− ø—Í‘ uρ y7 În/ u‘ × öyz 4’s+ö/ r& uρ ∩⊇⊂⊇∪ öãΒ ù& uρ y7 n=÷δr& Íο4θn=¢Á9 $$Î/ 

÷ É9 sÜô¹$#uρ $pκön=tæ ( Ÿω y7è=t↔ó¡nΣ $]%ø— Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7è%ã— ötΡ 3 èπ t6É)≈yèø9 $#uρ 3“ uθø)−G=Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ 

(#θä9$s%uρ Ÿωöθs9 $oΨÏ? ù'tƒ 7π tƒ$t↔Î/ ⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏμÎn/ §‘ 4 öΝ s9uρ r& Ν ÍκÌEù's? èπ uΖ Éi t/ $tΒ ’Îû É#ßsÁ9 $# 

4’n<ρ W{ $#    )133- 130، طه(  
گويند شكيبايي كن و قبل از طلوع آفتاب و  پس تو در برابر چيزهايي كه مي«

پيش از غروب آن و در اثناي شب و در بخشهايي از روز به پرستش و ستايش 
دوز به پروردگارت مشغول شو تا راضي و خشنود شوي و چشم خود را م

مادي كه زينت  اين نعمتهاي. ايم نعمتهاي ماديي كه به گروههايي از كافران داه
ايم تا آنان را بدان بيازمائيم و دادة پروردگارت  بديشان داده ،زندگي دنيا است

  ».بهتر و پايدارتر است
 ÷ É9ô¹$$sù 4’n? tã $tΒ šχθä9θà) tƒ ôxÎm7y™ uρ Ï‰ ôϑpt¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ö6s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9$# 

Ÿ≅ö6s%uρ É>ρãäóø9 $# ∩⊂®∪ z⎯ ÏΒuρ È≅ø‹©9 $# çμósÎm7|¡sù t≈ t/÷Šr& uρ ÏŠθàf¡9 $#   )40-39، ق(  
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گويند، پايدار و شكيبا باش و ستايش و سپاس  پس در برابر چيزهايي كه مي«
پروردگارت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به جا آور و نيز در 

  ».نمازها او را بستاي و تسبيح و تقديسش نماياي از شب به دنبال  پاره
گردد كه در حالت سختي و دشواري بايد با  هاي ذكر شده چنين استنباط مي از آيه

ر و تالوت قرآن و پناه بردن به خدا و دعا نمودن، آمادگي الزم را به كنماز خواندن و ذ
و پاكسازي روح نماز مقدمة همة عبادتها است و اثر بزرگي در تزكيه . 1دست آورد

صدر اسالم  مسلمانان دارد و شايد بارزترين تأثيراتي كه در روح و روان مسلمانان
  :عبارت بودند از گذاشت،

  پذيرفتن اوامر خدا و اظهار بندگي -1
  :اند، ستوده و فرموده است ت نمودهاجاب را خداوند، مؤمناني را كه فرمان او

 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θç/$yftGó™ $# öΝ ÍκÍh5tÏ9 (#θãΒ$s%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# öΝ èδãøΒ r& uρ 3“u‘θä© öΝæηuΖ ÷ t/ 

$£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ    )38، شوري(  
گويند و نماز را چنانكه  و كساني هستند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي«

خوانند و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با يكديگر است و از  بايد مي
  ».كنند مي ايم، انفاق ي كه بديشان دادهايچيزه

مفاهيم عبوديت واقعي نيز با روي آوردن تبعيت و فرمانبرداري صادقانه و مخلصانه 
  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛نمايد به خدا تحقق پيدا مي
 ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 

y7ƒÎ Ÿ° …çμ s9 ( y7Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNöÏΒ é& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çR ùQ$#    )163-162، انعام(  
بگو نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان «

ام و من اولين  خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده. است
  ».مسلمان هستم

ن نتيجه رسيدند كه هر يك از اعمال و حركتهاي نماز، مسلمانان صدر اسالم به اي
آنان وقتي سورة فاتحه را با فكر و . نمايد بندگي و اطاعت آنان از خداوند را اثبات مي

: گويد نمودند؛ پس وقتي بنده مي ميخواندند، احساس بندگي نسبت به خداوند  تدبر مي

                                                           
 .72همان، ص  -1
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 ß‰ ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#  »هر نوع » ردگار جهانيان را سزاستستايش پرو
توفيق طاعت و نمايد و او را به خاطر اينكه به او  كمال را براي خداوند متعال ثابت مي

نمايد و از خداوند با  ميبندگي داده است و نعمتهاي فراواني بخشيده است، ستايش 
‰ ‚$−ƒÎ) ßو باگفتن . 1صفات و نامهاي نيكش تجليل كرده است ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ 

Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ  »به يگانگي خداوند » جوييم پرستيم و فقط از تو ياري مي تنها تو را مي
جويد؛ پس خداوند، معبود راستين است و از او ياري  نمايد و از او ياري مي اعتراف مي
 $tΡ. شود و هر نوع كمك خواستن از غير خدا ننگ و ذلت است طلبيده مي Ï‰ ÷δ$# 

xÞ≡u Å_Ç9$# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $#  »اين جمله بيانگر اقرار و » .ما را به راه راست راهنمايي كن
اعتراف بنده است به اينكه او به هدايت و استقامت بر حق، نيازمند است و به ثمر و 

و غضب پروردگارشان قرار  خشمنتيجة هدايت و نجات يافتن از كساني كه مورد 
سپس وقتي براي ركوع خم . 2د استاند و به دور شدن از صف گمراهان، نيازمن گرفته
كند؛ پس  نمايد و پاكي او را بيان مي گويد و پروردگارش را تعظيم مي شود، تكبير مي مي

نمايند و هنگامي كه به  اعضاء و جوارح و قلب كرنش و فروتني مي ،در اين ركن نماز
رابر ترين و عزيزترين اعضاي خود را با خواري و فروتني در ب رود، شريف سجده مي

سجدة اعضاء بيانگر شكستگي و تواضع قلب است و با . گذارد پروردگار به زمين مي
از اين رو پيامبر . 3افتد سجدة جسم و اعضاء، قلب نيز براي پروردگارش به سجده مي

و هر چند در سجده، » .ترين حالت به پروردگار است سجده نزديك«: فرمود  اكرم
شود؛ چنانكه  تر مي يكد، بنده به پروردگارش نزدتواضع و فروتني بيشتري ايجاد شو

  :فرموده است
 ξx. Ÿω çμ÷èÏÜè? ô‰ ß∨ ó™$# uρ >ÎtIø%$#uρ    )19، علق(  
  ».هرگز از او مپذير و براي خدا سجده كن و قرب او را حاصل كن«

                                                           
 .221، ص 1، انس احمد، ج النفس ةمنهج االسالم في تزكي -1
 .40- 35، ابن جوزي، ص ةالموازنه بين ذوق السماع و الصلو -2
 .22-20، ابن رجب، ص ةالخشوع في الصلو، 46-43همان، ص  -3
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ترين حالت به خدا وقتي است كه بنده در سجده  نزديك«: آمده است نيز در حديث
شود، در مقابل پروردگارش زانو  و چون از سجده بلند مي 1».دعا كنيدباشد؛ پس زياد 

خواهد و اميدوار است كه خداوند  زند و از گناهاني كه انجام داده است، معذرت مي مي
او را بيامرزد و بر او رحم نمايد و اين چنين در تمام حركتهاي نماز، عبوديت و بندگي 

رساند و ايمان  آورد و يگانگي او را به اثبات مي مي كند و بنده به خدا، روي نماد پيدا مي
ترين ثمرة نماز است كه راه  نمايد و اين بزرگ خود را كه اساس تزكيه است، تقويت مي

  2.بخشد نمايد و پاكي دل و آرامش را به او مي زندگي را براي بنده روشن مي
  مناجات و نيايش با پروردگار -2

فرموده است كه خداوند  ت را اين گونه بياناي از اين مناجا آن حضرت صحنه
ام هر چه بخواهد  ام و بنده ام به دو نيم تقسيم كرده نماز را ميان خود و بنده«: فرمايد مي
‰ : گويد پس وقتي بنده مي. دهم او ميبه  ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#  » ستايش

 و چون بگويد. ام مرا ستايش كرد بنده: دگوي خداوند مي» پروردگار جهانيان استمخصوص 
 Ç⎯≈uΗ÷q§9 $# ÉΟŠÏm§9 $#  »ام مرا ثنا و تعريف  بنده«: گويد  خداوند مي» بخشنده و مهربان است

≈= 7Î: و چون بگويد » نمود tΒ ÏΘ öθtƒ É⎥⎪Ïe$!$#  »خداوند » صاحب روز جزاست
  .ام مرا ستود بنده: گويد مي

 $tΡ :گويد و وقتي مي Ï‰ ÷δ $# xÞ≡u Å_Ç9$# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u ÅÀ t⎦⎪Ï%©!$# |Môϑyè÷Ρ r& öΝ Îγø‹n=tã 

Î öxî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9!$Ò9 $#  » ما را به راه راست راهنمايي كن، راه كساني
  » .اي و نه راه گمراهان اي نه راه كساني كه بر آنان خشم گرفته كه به آنان نعمت بخشيده

ام هر چه بخواهد به او  ام است و بنده اين، متعلق به بنده«: ايدفرم اوند ميخد
  3».دهم مي

و مناجات را مشروط بر اينكه انسان در تمامي امور   اصحاب و ياران پيامبر اكرم
ترين اسباب پاكسازي تزكيه نفس و تقويت  كارهايش از آن كمك بگيرد، آن را بزرگ

  .دانستند ايمان مي
                                                           

 .482، باب ما يقال في الركوع و السجود، شماره ة، كتاب الصلومسلم -1
 .222، ص 1، ج النفس ةمنهج االسالم في تزكي -2
 .395في كل ركعه، شماره  ةالفاتح ة، باب وجوب قراءة، كتاب الصلومسلم -3
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  آرامش روح و روان -3
افتاد، با متوجه شدن به نماز، از آن در  اي اتفاق مي حادثه  هر گاه براي پيامبر اكرم

 .2در نماز بود  و روشني چشمان پيامبر اكرم 1نمود جهت رفع اين مشكل استفاده مي
آن حضرت با آموختن نمازهاي نفل به اصحاب و يارانش خواستار اين بود تا ارتباط 

د و آرامش يابند و نماز براي آنان اسلحه مهمي در جهت حل آنان با خداوند بيشتر شو
  .مشكالت و زدودن ناراحتيهايشان گردد

  نماز مانع گناهان -4
  :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي

 ã≅ø? $# !$tΒ z©Çrρé& y7ø‹s9 Î) š∅ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟÏ%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# ( χÎ) nο4θn=¢Á9 $# 

4‘sS÷Ζs? Ç∅tã Ï™ !$t±ósx ø9$# Ìs3Ζßϑø9 $#uρ 3 ãø. Ï%s!uρ «!$# çt9 ò2 r& 3 ª!$#uρ ÞΟn=÷ètƒ $tΒ 

tβθãèoΨ óÁs?    ) ،45عنكبوت(  
بخوان آنچه را كه از كتاب به تو وحي شده است و نماز را چنان كه بايد بر پا «

دارد و قطعاً ذكر خدا و ياد  مسلماً نماز از گناهان بزرگ و ناپسنديده باز مي. دار
داند كه شما چه كارهايي را انجام  تر است و خداوند مي بزرگ اهللا واالتر و

  ».دهيد مي
با اداي نماز از نظر روح و روان آسايش پيدا   اصحاب و ياران پيامبر اكرم

العاده، آنان را براي انجام افعال خوب و دوري گزيدن از  كردند و نماز با قدرتي فوق مي
اي براي مدنظر داشتن خداوند و حدود او  لهداد و نماز وسي زشتيها و منكرها سوق مي

ها و چيره شدن بر هوي پرستي و نيز مجاهده با نفس در وجودشان  كنترل انگيزه. بود
ريشه دوانيده بوده و نماز نزد آنها مانع و حصاري بود كه آنها را از ارتكاب گناهان 

ست و موجب ترقي همچنين آنها يقين داشتند كه نماز كفارة گناهان ا. 3كرد حفاظت مي
  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛نمايد درجات آنان را فراهم مي

                                                           
 .1319ابو داود في الصاله، شماره  -1
 .و اقره الذهبي 16، ص 2، ج الحاكم -2
 .227، ص 1، ج النفس ةمنهج االسالم في تزكي -3



269  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

 ÉΟÏ%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# Ç’nû tsÛ Í‘$pκ̈]9 $# $Z s9ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ|¡ptø: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ 

ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ 3“ tø. ÏŒ š⎥⎪ÌÏ.≡ ©%# Ï9    )114، هود(  
گمان  بي. شب چنان كه بايد نماز را به جاي آوريد در دو طرف روز و در اوائل«

گمان در اين، اندرز و ارشاد براي كساني است  بي. برد نيكيها، بديها را از ميان مي
  ».دارند كنند و به ياد مي پذيرند و خدا را ياد مي كه پند مي

 ،بنابراينتوان در تزكيه و پااليش دروني انسان انكار نمود  آثار تربيتي و رواني را نمي
پس نماز نوري  1».نماز نوري است«: كند كه فرمود تحقق پيدا مي  پيامبر اكرم ةاين گفت

دارد و به  نمايد و او را از گناهان باز مي است كه براي نمازگزار راه هدايت را روشن مي
آورد كه شيريني ايمان و  دهد و در قلب مؤمن نوري پديد مي كارهاي شايسته سوق مي

كند و نوري است كه به وجود انسان تزكيه  جات با پروردگارش را احساس ميلذت منا
گردد،  بخشد و نوري است است كه در چهرة نمازگزاران، آشكار مي و آرامش مي

همچنين نماز، نوري  .2 اش از چنين نوري برخوردار نيست برخالف تارك نماز كه چهره
  :فرمايد يچنانكه خداوند م .3است در روز قيامت
 tΠöθtƒ “ts? t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 4© tëó¡o„ Νèδ â‘θçΡ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒr& 

/ÏSÏΖ≈ yϑ÷ƒr'Î/ uρ ãΝä31tô±ç0 tΠöθu‹ø9 $# ×M≈̈Ζy_ “Ìøg rB ⎯ÏΒ $pκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù 4 

šÏ9≡ sŒ uθèδ ã—öθx ø9$# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $# t    )12، حديد(  
ايشان ) اعمال خوب(و زنان مؤمن را خواهي ديد كه روزي مردان مؤمن «

مژده باد . و درخشش است لؤن و در سمت راستشان نوري در تألپيشاپيش آنا
آييد كه در زير آن رودبارهايي جاري است و جاودانه  كه امروز به بهشتي در مي

  ».مانيد، اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ بريد و مي در آنجا به سر مي
به كثرت، مشغول ذكر و دعا و تالوت قرآن كريم   صحاب و ياران پيامبر اكرما

شمردند و با مجاهده نفس به فروتني و تدبر و  هاي شب را غنيمت مي بودند و لحظه
                                                           

 .223، شماره مسلم -1
 .233، ص 1، ج النفس ةمنهج االسالم في تزكي -2
نيز  جامع العلوم و الحكمدر  نووي در شرح خود بر مسلم به اين مفهوم اشاره كرده و ابن رجب حنبلي -3

 .به اين مطلب اشاره نموده است 190در ص 
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ترين امور، جهت تقرب و نزديكي  پرداختند و اين عمل يكي از بزرگ خشوع قلب، مي
فس و پيشرفت روح به مقامهاي معنوي و به خداوند بود و آثار بزرگي در پاكسازي ن

ترين اثري كه ذكر، دعا و تالوت در روحية اصحاب و ياران پيامبر  بزرگ. كمال داشت
نمود، مناجات با پروردگار و سير در مقام عبوديت بود كه جايگاه آنان  ايجاد مي  اكرم

من برحسب «: ه استدبه نقل از خداوند فرمو  برد؛ زيرا پيامبر اكرم رانزد خدا باال مي
اگر او در دل، مرا ياد كند، . نمايد باشم و من با او هستم وقتي مرا ياد مي ام مي گمان بنده

كنم و اگر در جمعي مرا ياد كند، من نيز او را در جمعي بهتر  من نيز او را در دل ياد مي
روم و  به سوي او مي) گز(كنم و اگر يك وجب به سوي من بيايد، من يك ذراع  ياد مي

روم و اگر به  به سوي من بيايد، من به اندازه دو دست به سوي او مي) گز(اگريك ذراع 
  1».روم سوي من راه بيفتد و بيايد، من به سوي او دوان دوان مي

تالوت قرآن كريم بود و اين ذكر،   ترين ذكر نزد اصحاب و ياران پيامبر اكرم بزرگ
معيارها را در داد و اسباب فروتني و شفا يافتن از  محبت اهللا را در دلهايشان افزايش مي

كرد و  صدق پيدا مينمود و اين سخن پروردگار در مورد آنان  قلبهاي آنان، ايجاد مي
   :فرمايد مي

 ΑÍi”t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™öà) ø9$# $tΒ uθèδ Ö™ !$xÏ© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù=Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ 

t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ωÎ) #Y‘$|¡yz    )82، اسراء(  
فرستيم كه ماية بهبودي و رحمت مؤمنان است، ولي  ما آياتي از قرآن را فرو مي«

  ».افزايد بر ستمگران جز زيان نمي
 öθs9 uρ çμ≈ oΨù=yèy_ $ºΡ#u™öè% $|‹Ïϑyg õƒr& (#θä9$s) ©9 Ÿωöθs9 ôM n=Å_Áèù ÿ…çμ çG≈ tƒ# u™ ( @‘Ïϑygõƒ−# u™ 

@’Î1 ttãuρ 3 ö≅è% uθèδ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u™ ”W‰ èδ Ö™!$x Ï© uρ ( š⎥⎪Ï%©!$# uρ Ÿω 
šχθãΨÏΒ ÷σãƒ þ’Îû öΝÎγÏΡ# sŒ# u™ Öø%uρ uθèδ uρ óΟÎγøŠn=tæ ‘̧ϑtã 4 šÍ×̄≈ s9 'ρé& šχ÷ρ yŠ$uΖ ãƒ 

⎯ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/    )44، فصلت(  
اي : گفتند فرستاديم، حتماً مي فرو ميچنانكه قرآن را به زباني جز زبان عربي «

 عربي؟) پيامبر(غير عربي و ) كتاب(آيا  .ديگرد يح و تبيين ميكاش آيات آن توض

                                                           
 .2675، شماره مسلم في الذكر و الدعاء -1
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بگو قرآن براي مؤمنان مايه راهنمايي و بهبودي است و اما براي غيرمؤمنان كري 
  ».شوند گوشهاي ايشان و كوري آنان است، آنان كسانيند كه از دور صدا زده مي

 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ’⎦È⌡ uΚ ôÜs? uρ Οßγç/θè=è% Ìø. É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ìò2É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡ yϑôÜs? 

Ü>θè=à)ø9 $#    ) ،28رعد(  
آورند و دلهايشان با ياد خدا سكون و آرامش پيدا  آن كساني كه ايمان مي«

  ».گيرند دلها با ياد خدا آرام مي! هان. كنند مي
  دادند؛ زيرا پيامبر اكرم به دعا، اهميت خاصي مي  اصحاب و ياران پيامبر اكرم

چنانكه  ؛ترين مظاهر بندگي و مناجات با خداوند است آنها آموخته بود كه دعا از مهم به
و خداوند نيز بندگانش را به دعا فرمان داده  1».دعا عين عبادت است«: فرموده است

پندارد كه به  نمايد و مي ورزد و دعا را ترك مي است و به كسي كه استكبار مي
  :و وعيد داده و فرموده استهشدار  پروردگارش نيازي ندارد،

 tΑ$s%uρ ãΝ à6 š/u‘ þ’ÎΤθãã÷Š$# ó=ÉftGó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# tβρ çÉ9 õ3tGó¡o„ ô⎯ tã 

’ÎAyŠ$t6Ïã tβθè=äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγy_ š⎥⎪ÌÅz# yŠ    )60، غافر(  
را  كساني كه خود. مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم: گويد پروردگار شما مي«

دانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ  ميتر از آن  بزرگ
  ».خواهند گشت

 βρ: گويد ابن كثير رحمه اهللا عليه مي ç É9 õ3tGó¡o„ ô⎯ tã ’ÎAyŠ$t6Ïã  »  از روي تكبر از دعـا و
همواره، براي اصحاب و يارانش از حاجـت و نيـاز     پيامبر اكرم 2».زنند توحيد، سر باز مي

گفت تا در پناه ذكـر و دعـا از    ي از قبيل ذكر، دعا و تالوت سخن ميقلب به غذاي هميشگ
بيماريها و آفتها حفاظت شوند و اذكاري به آنان آموخت كه خواندن آنها براي مسـلمانان در  
تمام مراحل زندگي در صبح و شام، هنگام ورود يا خروج از منزل، به هنگام وارد شـدن بـه   

وشيدن و ديگر كارهاي روزانه مستحب است، تـا بـدين   بازار يا وقت غذا خوردن و لباس پ
بـه اصـحاب     وسيله از هر بيماري و آفت مصون باشند و يكي از دعاهايي كه پيامبر اكرم

                                                           
 .1479، شماره ابو داود -1
 .86، ص 4، ج تفسير ابن كثير -2
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اهللا رب العرش العظيم ال الـه   اال اهللا العظيم الحليم، ال اله ال اله اال«:و يارانش آموخت اين بود 
  1».العرش الكريم اال اهللا رب السماوات و رب االرض و رب

. هيچ معبودي جز خداوند نيست. هيچ معبودي جز خداوند بزرگ و شكيبا نيست«
پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و . پروردگار عرش بزرگ، هيچ خدايي جز او وجود ندارد

  ».پروردگار عرش كريم است
اني و به اصحاب و ياران خود تعليم داد كه هنگام سختي و پريش  پيامبر اكرم

بايست متوجه درگاه خداوند  آشفتگي خاطر و براي رسيدن به آرامش و امنيت مي
  2.نمايد گرديد؛ چرا كه خداوند با آنهاست و او درماندگان را اجابت مي

 ⎯̈Β r& Ü=‹Åg ä† §sÜôÒßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæ yŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u™þθ¡9 $# öΝà6 è=yèôftƒuρ u™!$x n=äz 

ÇÚö‘ F{ $# 3 ×μ≈s9 Ï™r& yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ=s% $̈Β šχρã2 x‹s?    )62، نمل(  
كند، هر  رسد و بال و گرفتاري را بر طرف مي يا كسي كه به فرياد درمانده مي«

آيا معبودي با خداست . سازد گاه او را به كمك طلبد و شما را جانشين زمين مي
  ».گيريد واقعاً شما بسيار كم اندرز مي

داري و انجام امور نفلي اثر بزرگي در  آن، شب زندهبدون ترديد ذكر، دعا، تالوت قر
تزكيه نفس و ارتقاي روح دارد و امكان ندارد كه با نوشتن چند صفحه و ياحتي 
چندكتاب اين موضوع را به طور كامل بررسي نمود؛ بلكه اين بخشي كوچك از يك كل 

  .اي از دريا است و قطره
  

  تربيت عقلي صحابه
ند، بنابراين، تعاليم دا اي مركب از روح و جسم و عقل مي عهقرآن كريم انسان را مجمو

 پيامبر اكرم. نسبت به اصحاب و يارانش، تعاليمي فراگير و همه جانبه بود پيامبر اكر
در راستاي تربيت اصحاب و يارانش، به رشد و توان انديشه و فكر و تدبر آنان، اهميت 

ان را براي پذيرفتن مسئوليت دعوت به توانست آن داد؛ چرا كه تفكر و انديشه مي مي
 ؛نمايد هاي قرآن انسانها را به تفكر و انديشه دعوت مي سوي خدا آماده كند و آيه

  :فرمايد چنانكه خداوند مي
                                                           

 .154، ص 7ب الدعا عند الكرب، ج ، باالبخاري في الدعوات -1
 .331، ص 1ج  ،النفس ةمنهج االسالم في تزكي -2
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 È≅è% (#ρãÝàΡ $# #sŒ$tΒ ’Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 $tΒ uρ ©Í_ øóè? àM≈ tƒFψ$# â‘ä‹–Ψ9 $#uρ 

⎯ tã 7Θ öθs% ω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ    )101، يونس(  
بگو بنگريد در آسمانها و زمين چه چيزهايي است؟ آيات و بيم دهندگان به «

  ».خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي حال كساني سودمند نمي
  :فرمايد و خداوند مي
 ö≅è% (#ρçÅ™ †Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ $$sù y#ø‹Ÿ2 r& y‰t/ t, ù=y⇐ ø9 $# 4 ¢ΟèO ª!$# à⋅Å´Ψ ãƒ 

nοr'ô±̈Ψ9 $# nοtÅzFψ$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ à2 &™ó© x« ÖƒÏ‰s%    )20، عنكبوت(  
بگو در زمين بنگريد و بنگريد كه خدا چگونه در آغاز، موجودات را پديدار «

  ».كند؛ چرا كه خدا بر همه چيز توانا است مي
 ë=≈tGÏ. çμ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈t6ãΒ (#ÿρã−/£‰u‹Ïj9 ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$#    

  )29 ،ص(  
كتاب پر خير و بركتي است و آن را براي تو فرو ) اي محمد اين قرآن(«

  ».هايش بينديشيد و خردمندان پند گيرند ايم تا درباره آيه فرستاده
 ÌÝàΖu‹ù=sù ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 4’n<Î) ÿ⎯Ïμ ÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ $̄Ρ r& $uΖ ö; t7|¹ u™ !$yϑø9 $# ${7|¹ ∩⊄∈∪ §ΝèO 

$uΖ ø) s) x© uÚö‘ F{$# $y) x© ∩⊄∉∪ $uΖ ÷Kt7/Ρ r'sù $pκÏù ${7ym ∩⊄∠∪ $Y6uΖ Ïãuρ $Y7ôÒs%uρ ∩⊄∇∪ 

$ZΡθçG÷ƒy— uρ WξøƒwΥuρ ∩⊄®∪ t, Í←!# y‰tnuρ $Y6ù=äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγÅ3≈ sùuρ $|/ r&uρ ∩⊂⊇∪ $Yè≈ tG̈Β ö/ä3©9 

ö/ä3Ïϑ≈ yè÷Ρ L{ uρ    )32-24، عبس(  
ما آب را از آسمان به . آن بينديشد انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و درباره«

در آن . كنيم شكافيم و از هم باز مي بارانيم، سپس زمين را مي گونه شگفتي مي
رويانيم و انگورها و گياهان خوردني و درختان زيتون و خرما و  ها را مي دانه

مندي شما و  باغهاي پر درخت و انبوه را و ميوه و چراگاه را براي استفاده و بهره
  ».ارپايان شماچه

رود بنابراين، محرومان از  عقل يكي از قواي مهم انسان و شرط تكليف به شمار مي
شود، اما كسي كه قواي  يگر تكليف از او ساقط ميداي  عقل بر اثر ديوانگي يا عارضه

  :فرمايد چنانكه خدا مي ؛و خدادادي او سالم باشد، مكلف و مسئول است  طبيعي
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 Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u|Çt7ø9 $#uρ yŠ# xσà ø9$# uρ ‘≅ä. 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ    )36، اسراء(  
عقل، يكي از نعمتهاي خداوندي است كه به انسان ارزاني نموده است و انسان 

اي  بر اساس برنامه  بنابراين، پيامبر اكرم. وسيلة آن علم و دانش فرا بگيرده تواند ب مي
كه قران براي تربيت صحيح عقل وضع نمود، تربيت اصحاب و ياران خود را بر عهده 

  :باشند ات اين برنامه امور ذيل ميترين نك از مهم. گرفت
پاكسازي عقل از مسلماتي كه بر اساس گمان و تخمين يا تقليد و پيروي  - 1

  :يل از اين كار بر حذر داشته استذهاي  قرآن كريم در آيه. كوركورانه استوارند
  :فرمايد چنانكه مي
 $tΒ uρ Μçλm; ⎯Ïμ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟù=Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £⎯©à9 $# ( ¨βÎ) uρ £⎯ ©à9$# Ÿω © Í_ øóãƒ z⎯ ÏΒ 

Èd,ptø: $# $\↔ø‹x©    )28، نجم(  
كنند و ظن  دانند و جز از ظن و گمان پيروي نمي ايشان در اين باب چيزي نمي«

  ».گرداند نياز از حق نمي م بيو گمان ه
   :دن عقل به انديشيدن و تحقيق كردنملزم نمو - 2

  :فرمايد خداوند مي
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ βÎ) óΟä. u™!% ỳ 7, Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (# þθãΨ̈ t6tGsù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 

7's#≈ yγpg ¿2 (#θßsÎ6óÁçGsù 4’n? tã $tΒ óΟçFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈tΡ    )6 ،حجرات(  
ايد، اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد  اي كساني كه ايمان آورده«

مبادا به گروهي بدون آگاهي آسيب برسانيد و از كرده . درباره آن تحقيق كنيد
  ».خود پشيمان شويد

  :ه انديشيدن و تدبر در اسرار هستيفرا خواندن عقل ب - 3
  :فرمايد خداوند مي
 $tΒ uρ $oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑåκs] øŠt/ ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ 3 χÎ) uρ 

sπ tã$¡¡9$# ×πu‹Ï? Uψ ( Ëxx ô¹$$sù yxø ¢Á9$# Ÿ≅ŠÏϑpgø: $#    )85، حجر(  
گمان  ايم و بي ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است جز به حق نيافريده«

  ».باش  شتهرسد؛ پس گذشت زيبايي دا روز رستاخيز فرا مي
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عقل به انديشيدن در حكمت عبادات، معامالت، اخالق، آداب و روش كامل  - 4
زندگي در حالتهاي صلح، جنگ، در اقامت، سفر و دربارة ساير احكامي كه خداوند براي 
بندگانش مشروع نموده، فرا خوانده شده است؛ چرا كه تفكر و انديشيدن در مسائل فوق، 

گردد  موجب مي سازد و را فراهم مي آشنايي با اين حكمتها موجبات رشد و ترقي عقل و
در نتيجه و به  و تا قانون و شريعت الهي را در زندگي اجرا نمايد و از آن منحرف نشود

  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛آرامش و سعادت واقعي برسد
 $tΒ uρ öΝ ä3s9 ωr& (#θè=à2 ù's? $£ϑÏΒ tÏ. èŒ ÞΟó™ $# «!$# Ïμø‹n=tã ô‰s%uρ Ÿ≅¢Ásù Ν ä3s9 $̈Β 

tΠ§ym öΝä3ø‹n=tæ ωÎ) $tΒ óΟè? ö‘ ÌäÜôÊ$# Ïμ ø‹s9 Î) 3 ¨βÎ) uρ #ZÏWx. tβθ=ÅÒã‹©9 ΟÎγÍ←!# uθ÷δ r'Î/ 

Î ötóÎ/ AΟù=Ïæ 3 ¨βÎ) š−/ u‘ uθèδ ÞΟn=÷æ r& t⎦⎪Ï‰tG÷èßϑø9 $$Î/    )119، انعام(  
ر آن گرفته خدا ب مشما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد كه به هنگام ذبح، نا«

شده است و حال آنكه خداوند گوشت حيواناتي را كه بر شما حرام است به 
بسياري از مردم با هوي و . تفصيل بيان كرده است، مگر ناچار و درمانده شويد
گمان پروردگارت از  بي. سازد هوسهاي خود بدون آگاهي سرگشته و گمراه مي

  ».حال تجاوزكاران آگاه است
ي در مورد مردم در ل به تفكر و انديشيدن دربارة سنت خداوندفرا خواندن عق - 5

  :طول تاريخ بشر
قرآن كريم از اينكه مردم را به تفكر و انديشمندان در مورد تاريخ اجداد، نياكان و 

كند، اين هدف را  تها و دولتها بيان ميمخواند و سنتهاي الهي را با ا گذشتگان آنان فرا مي
  :فرمايد بگيرند؛ چنانكه خداوند ميرگذشت آنان، پند و عبرت س نمايد كه از دنبال مي

 öΝ s9 r& (#÷ρ ttƒ öΝx. $uΖ õ3n=÷δ r& ⎯ ÏΒ ΟÎγÎ=ö7s% ⎯ÏiΒ 5βös% öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû Ä⇓ö‘ F{ $# $tΒ 

óΟs9 ⎯ Åj3yϑçΡ ö/ä3©9 $uΖ ù=y™ ö‘ r&uρ u™ !$yϑ¡¡9 $# Ν Íκön=tã #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ $uΖ ù=yèy_uρ t≈ yγ÷Ρ F{ $# “Ìøg rB 

⎯ ÏΒ öΝÍκÉJ øtrB Ν ßγ≈ uΖ õ3n=÷δ r'sù öΝ ÍκÍ5θçΡ ä‹Î/ $tΡ ù't±Σ r& uρ .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ $ºΡ ös% t⎦⎪Ìyz# u™    
  )6 ،انعام(  

اقوام و . ايم ايد كه پيش از ايشان چقدر از اقوام و ملتها را هالك كرده آيا نديده«
قدرت و نعمتي كه آن را . ايم ملتهايي كه در زمين، قدرت و نعمت بديشان داده

ايم و رود بارهايي در زيرشان  ايم و بارانهاي پياپي براي آنان بارانده نداده به شما
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ايم و اقوام و  اما آنان را نابود ساخته. ايم روان كرده) منازل و كاخهاي ايشان(
  ».ايم ملتهاي ديگري را پس از ايشان پديدار كرده

 öΝ s9 r& (#÷ρ ttƒ öΝx. $uΖ õ3n=÷δ r& ⎯ ÏΒ ΟÎγÎ=ö7s% ⎯ÏiΒ 5βös% öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû Ä⇓ö‘ F{ $# $tΒ 

óΟs9 ⎯ Åj3yϑçΡ ö/ä3©9 $uΖ ù=y™ ö‘ r&uρ u™ !$yϑ¡¡9 $# Ν Íκön=tã #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ $uΖ ù=yèy_uρ t≈ yγ÷Ρ F{ $# “Ìøg rB 

⎯ ÏΒ öΝÍκÉJ øtrB Ν ßγ≈ uΖ õ3n=÷δ r'sù öΝ ÍκÍ5θçΡ ä‹Î/ $tΡ ù't±Σ r& uρ .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ $ºΡ ös% t⎦⎪Ìyz# u™    
  )6 انعام،(  

اند، بدانگاه كه ستم  ايم كه پيش از شما بوده ي را هالك كردهما گروههاي زياد«
اند و  اند و پيغمبرانشان نزد آنان دالئل روشن و معجزات آشكاري آورده كرده

گروه  ،اين چنين. اند كه ايمان بياورند ارائه نمودند، ولي آنان جزء كساني نبوده
ايشان (ر زمين جانشينان دهيم، سپس به دنبال آنان شما را د بزهكاران را سزا مي
  ».كنيد ايم تا بنگريم شما چگونه عمل مي كرده) و سرنشينان زمين

 óΟs9 uρ r& (#ρçÅ¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρãÝàΨ u‹sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7É)≈ tã t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6s% 4 

(#þθçΡ% Ÿ2 £‰x© r& öΝ åκ÷]ÏΒ Zο§θè% (#ρâ‘$rO r&uρ uÚ ö‘ F{$# !$yδρ ãuΗxåuρ usYò2 r& $£ϑÏΒ $yδρ ãuΗxå 

÷Λàιø? u™ !% ỳ uρ Ν ßγè=ß™â‘ ÏM≈uΖ Éi t7ø9$$Î/ ( $yϑsù šχ% x. ª!$# öΝ ßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ⎯Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% x. 

öΝ åκ|¦àΡr& tβθßϑÎ=ôàtƒ    )9، روم(  
اند تا ببينند كه انجام كساني كه قبل از  آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته«

آنها از اينان قدرت بيشتري داشتند و زمين را . اند، چگونه شده است اينها بوده
بيشتر از اينها آباد كردند و پيامبران نزد آنان آيات روشن آوردند؛ پس خدا به 

  ».آنان ظلم نكرد؛ بلكه خودشان بر خويشتن ظلم نمودند
اهتمام  و به آن دانند قرآن كريم برخالف بسياري از فالسفه كه عقل را مقدس مي

اصحاب و ياران پيامبر  به ،افتند و نهايتاً در حيرت و سر در گمي ميورزند  خاصي مي
دستور داد تا از عقل بر اساس موازين الهي كار بگيرند تا دچار حيرت و   اكرم

  :ثار عملي تربيت قرآني عبارتند ازترين آ مهم. سرگرداني نگردند
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  يتربيت جسم: الف
براي تربيت بدني و جسمي اصحابش بر اساس و اسلوب قرآن كريم   پيامبر اكرم

اي را كه براي آن آفريده شده است، بدون افراط و تفريط و  كوشيد تا بدن وظيفه مي
  .بدون برتري يكي از قوا بر ديگري، انجام دهد

ها و پرهيز از خبائث راهنمايي كرده  قرآن كريم بندگان خدا را به استفاده از پاكيزه
كنند، ازآن بر  مي خود را به طور مشروع تأمين نمياست و كساني را كه نيازهاي جس

  :فرمايد حذر داشته است؛ چنانكه مي
 ö≅è% ô⎯ tΒ tΠ§ym sπ oΨƒÎ— «!$# û© ÉL©9 $# ylt÷zr& ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $#uρ z⎯ ÏΒ É− ø—Ìh9 $# 4 ö≅è% 

}‘Ïδ t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u™ ’Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ |ÁÏ9% s{ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 y7Ï9≡ x‹x. 

ã≅Å_Áx çΡ ÏM≈ tƒFψ$# 5Θ öθs)Ï9 tβθçΗs>ôètƒ    )32، اعراف(  
بگو چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و ) اي محمد(«

بگو اين چيزهاي پاكيزه . همچنين مواهب و روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است
اينها همه در  تدر روز قيام. شده استبراي افراد با ايمان در اين جهان آفريده 

گيرند، اين طور آيات خود را براي كساني توضيح و  اختيار مومنان قرار مي
  ».فهمند كنيم كه آگاهند و مي تشريح مي

بدون ترديد انسان هنگامي قادر خواهد بود به وظايف خود از قبيل عبادات خدا و 
با برادران ديني خود در راه نيكي و جانشيني وي در زمين و آبادكردن آن بپردازد و 

بنابراين، قرآن كريم . جسمي را برطرف نمايد يپرهيزگاري همكاري نمايد كه نيازها
  :شمارد جسمي انسان را چنين بر مي نيازهاي

  از انسان به خوراك و نوشيدنيني -1
 û©Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡tΒ (#θè=à2 uρ (#θç/u õ°$# uρ Ÿωuρ 

(#þθèùÎ ô£è@ 4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏùÎ ô£ßϑø9 $#    )31، اعراف(  
اي فرزندان آدم در هر نمازگاه و عبادتگاه، خود را بياراييد و بخوريد و بنوشيد، «

  ».روي مكنيد، خداوند اسرافكاران را دوست ندارد ولي اسراف و زياده
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  نياز انسان به لباس و مسكن -2
اي كه عورت را بپوشاند و بدن را از سرما و گرما  پوشيدن لباس را به اندازه خداوند،

آنچه را كه زينت و آرامش محسوب  ،و عالوه بر آن است واجب قرار داده ،حفاظت كند
  :سجد الزم قرار داده و فرموده استشود به هنگام رفتن به م مي

 û©Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡tΒ (#θè=à2 uρ (#θç/u õ°$# uρ Ÿωuρ 

(#þθèùÎ ô£è@ 4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏùÎ ô£ßϑø9 $#    )31، اعراف(  
  نياز انسان به مسكن و پناهگاه  -3

  :فرمايد چنانكه مي
 ª!$# uρ Ÿ≅yèy_ / ä3s9 .⎯ ÏiΒ öΝà6 Ï?θã‹ç/ $YΖs3y™ Ÿ≅yèy_uρ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ÏŠθè=ã_ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# 

$Y?θã‹ç/ $yγtΡθ’ Ï‚tGó¡n@ tΠöθtƒ öΝ ä3ÏΨ÷èsß tΠöθtƒuρ öΝ à6ÏGtΒ$s%Î)   ô⎯ÏΒ uρ $yγÏù# uθô¹r& 

$yδ Í‘$t/÷ρ r& uρ !$yδ Í‘$yèô© r& uρ $ZW≈ rO r& $·è≈ tGtΒ uρ 4’n<Î) &⎦⎫Ïm    )80، نحل(  
هايتان را محل آرامش و آسايشتان گردانده و از پوستهاي  خدا است كه خانه«

ت كه در سفر و حضر خود آنها را سبك چهارپايان چادرهايي برايتان ساخته اس
يابيد و از پشم و كرك و موي چهارپايان وسائل منزل و موجبات رفاه و  مي

  ».كنيد آسايش فراهم كرده است كه تا مدتي از آنها استفاده مي
  نياز انسان به ازدواج و تشكيل خانواده -4

اجب كرده و زنا و روابط براي اين منظور، نكاح را مباح قرار داده و گاهي نيز آن را و
  :فرمايد چنانكه مي ؛ان و لواط را حرام نموه استنپنهاني مردان و ز
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρ ãà Ï9 tβθÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n=tΒ 

öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒr& öΝåκ̈ΞÎ* sù ç öxî š⎥⎫ÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑsù 4© xötGö/ $# u™ !#u‘ uρ y7Ï9≡ sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβρ ßŠ$yèø9 $#    )7-5، مؤمنون(  
كنند مگر از همسران يا كنيزان خود  و كساني هستند كه عورت خود را حفظ مي«

اشخاصي كه غير از اين را دنبال . كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست
  ».آيند كنند، از انسانهاي تجاوز كار به شمار مي
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  ادت و مالكيتنياز انسان به سي -5
ده است؛ چنانكه خداوند، تملك مال و زمين را طبق ضوابط شرعي جايز قرار دا

  :فرمايد خداوند مي
 ãΑ$yϑø9$# tβθãΖt6ø9 $#uρ èπ uΖƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈uŠÉ)≈ t7ø9$# uρ àM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# î öyz 

y‰Ζ Ïã y7 În/u‘ $\/#uθrO î öyzuρ WξtΒ r&    )46، كهف(  
اي كه نتايج آنها  ي و فرزندان، زينت زندگي دنيايند و اما اعمال شايستهداراي«

جاودانه است، بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگار دارد و بهترين اميد و آرزو 
  ».است

  بري ظلم و تجاوز به حقوق ديگرانتحريم سيادت و ره -6
  :فرمايد خداوند در اين باره مي
 ô⎯tΒ uρ ÞΟn=øßr& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“ utIøù$# ’n? tã «!$# $¹/É‹x. ÷ρr& z>¤‹x. ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 3 …çμ ¯Ρ Î) Ÿω 

ßxÎ=ø ãƒ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $#    )21 ،انعام(  
و چه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ بندد يا دالئل او را «

  ».شوند نمايد، مسلماً ستمكاران رستگار نمي تكذيب مي
  :يدفرما و مي

 tΠöθs%uρ 8yθçΡ $£ϑ©9 (#θç/ ¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”9 $# öΝßγ≈ oΨ ø%tøîr& öΝßγ≈ oΨ ù=yèy_uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 Zπ tƒ# u™ ( 

$tΡ ô‰tGôãr& uρ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 $¹/#x‹tã $VϑŠÏ9 r&    )37، فرقان(  
ايم، بدانگاه كه  ايم و ايشان را عبرت مردمان ساخته و قوم نوح را غرق نموده«

  ».ايم كي فراهم ساختهما براي ستمگران عذاب دردنا. پيغمبران را تكذيب كردند
  نياز انسان به كار و موفقيت -7

براي برآورده ساختن اين هدف، خداوند كار را بر اساس موازين شرعي واجب نموده 
اي كه براي ديگران ضرري در بر نداشته باشد و مسلمانان را فرا خوانده  است به گونه

سالمي و رسيدن به است تا سعي و تالش خود را در راستاي برپايي دين و دعوت ا
  :فرمايد ميهاي الهي در آخرت، ساماندهي نمايند؛ چنانكه خداوند  وعده
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 (# þθä9$s% $oΨƒÏŒρ é& ⎯ ÏΒ È≅ö7s% βr& $uΖu‹Ï? ù's? .⎯ÏΒ uρ Ï‰÷èt/ $tΒ $oΨ oKø⁄ Å_ 4 tΑ$s% 4© |¤tã 

öΝ ä3š/u‘ βr& šÎ=ôγãƒ öΝà2̈ρ ß‰tã öΝà6xÎ=÷‚tGó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tÝàΖu‹ sù 

y# ø‹Ÿ2 tβθè=yϑ÷ès?    129 ،اعراف(  
ايم،  پيش از آنكه به پيش ما بيايي و پس از آمدنت اذيت و آزار شده: گفتند «

اميد است كه پروردگارتان دشمنانتان را هالك سازد و شما را در زمين : گفت 
  ».كنيد جايگزين گرداند تا ببيند چگونه عمل مي

با ايمان، ارتباطي محكم و استوار است هاي قرآن كريم، ارتباط علم  در بسياري از آيه
  :فرمايد ار است؛ چنانكه خداوند ميو عمل از اهميت خاصي برخورد

 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# $̄Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒçΡ tô_r& ô⎯ tΒ 

z⎯ |¡ômr& ¸ξyϑtã    )30 ،كهف(  
د، ما پاداش كسي را هدر ان اند و كارهاي شايسته كرده كساني كه ايمان آورده«

  ».دهيم كه كار نيكو كرده باشد نمي
  :به خوبي انجام دهد و فرموده است و از انسان خواسته تا عمل و كار را

 ¨βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç⎯≈|¡ômM}$#uρ Ç›!$tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4†n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒuρ Ç⎯tã 

Ï™!$t±ósxø9$# Ìx6Ψßϑø9$#uρ Ä©øöt7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏètƒ öΝà6̄=yès9 šχρã©.x‹s?    )9، نحل(  
دهد و از  خداوند به دادگري و نيكوكاري و نيز بخشش به نزديكان دستور مي«

ارتكاب گناهان بزرگ و انجام كارهاي ناشايست و دست درازي و ستمگري 
  ».دهد تا اينكه پند گيريد خداوند شما را اندرز مي. كند نهي مي

  از خودخواهي، سخن بيهوده گفتن و مغرور شدن به نعمتها بر حذر داشتن -8
 öΝx. uρ $uΖ ò6n=÷δr& ⎯ÏΒ ¥π tƒös% ôNtÏÜt/ $yγtGt±ŠÏètΒ ( šù=ÏFsù öΝ ßγãΨ Å3≈ |¡tΒ óΟs9 

⎯ s3ó¡è@ .⎯ ÏiΒ óΟÏδÏ‰ ÷èt/ ωÎ) Wξ‹Î=s% ( $̈Ζ à2uρ ß⎯ øtwΥ š⎥⎫ÏOÍ‘≡uθø9 $#    )58، قصص(  
اند و  كه در زندگي خود مست و مغرور شده ايم چه مردمان زيادي را نابود ساخته«

هاي ايشان است كه بعد از آن جز  اين خانه. اند طغيان و سركشي پيشه ساخته
مدت اندكي منزل و مسكن نگشته است وما خودمان مالك و صاحب آنها 

  ».ايم شده
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بر اساس آن، تربيت جسمي   موارد ذكر شده برخي از اصولي بودند كه پيامبر اكرم
تا جسم بتواند سنگيني جهاد و مشكالت راه . دار گرديد ب و ياران خويش را عهدهاصحا

اي زيبا  آن حضرت يارانش را بر اساس برنامه. دعوت و دشواري زندگي را تحمل نمايد
اي كه پاكسازي و تزكيه روح و روشن كردن عقلها و  و فراگير تربيت نمود؛ برنامه

گرديد تا از انسان شخصيت اسالمي، ممتاز و  يمحافظت جسمها و تقويت آن را شامل م
  .اش، موفق گرديد شده چنانكه آن حضرت در تحقق به اهداف تعيين ؛متوازني آماده كند

  
  ائل ذبر اساس مكارم اخالق و زدودن ر  تربيت اصحاب و ياران پيامبر اكرم

اخالق خوب و خصلتهاي نيكو، بخش مهمي از عقيده است و عقيدة درست بدون 
با روشهاي گوناگوني براي تربيت   از اين رو، رسول اهللا. يابد خالق نيك، تحقق نميا

اخالقي اصحاب و ياران خويش در نظر گرفت، بر اين اساس آنچه از قرآن بر او نازل 
نمود و آنها بعد از شنيدن و انديشيدن در آن، به رهنمودهاي  شد، براي آنها تالوت مي مي

  .كردند آن عمل مي
هاي  هاي نازل شده در دوران مكي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آيه دبر در آيهبا ت

اين دوره بر تشويق و برانگيخته نمودن به خوبيهاي اخالقي و تصفيه و پاك كردن روح 
نيز به   پيامبر اكرم. سازد، آكنده است از اموري حركت آن را به سوي خدا منحرف مي

چنانكه خداوند  ؛1ر باالترين درجه اخالقي قرار داشتعنوان رهبر و خير خواه امت، د
  :فرمايد مي

 y7 ¯ΡÎ) uρ 4’n? yès9 @,è=äz 5ΟŠÏàtã    )4، قلم(  
  ».تو داراي خوي سترگ هستي«

داد، دستور خدا  بدان فرمان مي  آيد كه آنچه پيامبر اكرم از معني آيه چنين بر مي
يعني تو داراي اخالقي هستي . ده بودكرد؛ خداوند از آن نهي كر بود و از آنچه نهي مي

و از عايشه رضي اهللا عنها روايت  2كه به خاطر آن خداوند تو را با قرآن برگزيده است
 3»اخالق او قرآن بود«: پرسيده شد، گفت  اكرم است كه وقتي در مورد اخالق پيامبر

                                                           
 .65 -  64، ص الجهاد في نشر الدعوه ةاهمي -1
 .653، ص 2، ج تهذيب مدارج السالكين -2
 .18، ص 14، ج تفسير طبري -3
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چنانكه به  ؛جمع نموده بود  و خداوند همه خوبيهاي اخالقي را در وجود رسول اهللا
  :ايشان فرمود
 É‹è{ uθø yèø9 $# ó ßΔù&uρ Å∃ó ãèø9$$Î/ óÚÌôãr& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫Î=Îγ≈ pg ø: $#    )199، اعراف(  
گذشت داشته باش و آسانگيري كن و به كار نيك دستور بده و از نادانان «

  ».پوشي كن چشم
گذشت را يعني در برخوردها و رفتارهاي مردم، : مجاهد در معني اين آيه گفته است

گيري نما و كنجكاوي و بررسي از حقيقت  پيشه كن و عذرهايشان را بپذير و آسان
 ó: ابن عباس در مورد فرمودة الهي. 1درونشان را رها كن ßΔù&uρ Å∃ó ãèø9 $$Î/  اين : گويد مي

امر شامل تمامي كارهاي معروف به ويژه توحيد است كه سر لوحة كارهاي معروف 
& óÚÌôãr: قوق بندگان است و در ادامه فرمودآن حقوق بندگي و حباشد و بعد از  مي uρ 

Ç⎯ tã š⎥⎫Î=Îγ≈ pgø: $#  »خردانه با  بييعني هر گاه جاهل و ناداني . »و از جاهالن روي بگردان
 خردانه رفتار مكن و به اين گفتة الهي عمل نما كه تو رفتار كرد، در مقابل او بي

  :فرمايد مي
 ßŠ$t7Ïãuρ Ç⎯≈uΗ÷q §9$# š⎥⎪Ï%©!$# tβθà±ôϑtƒ ’n? tã ÇÚ ö‘ F{$# $ZΡ öθyδ #sŒÎ) uρ ãΝ ßγt6sÛ%s{ 

šχθè=Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™    )63، فرقان(  
روند و هنگامي كه  اند كه آرام روي زمين راه مي و بندگان رحمان كساني«

گردانند و سالم  نان روي ميدهند، از آ نادانان، ايشان را مخاطب قرار مي
  ».ويندگ مي

بر اساس موازين و دستورات الهي بود و اصحاب و ياران   پيامبر اكرم اخالق
خويش را نيز بر اساس اخالق نيك و شايسته، تربيت نمود و آنان را در اين راستا 

هيچ چيزي در ترازوي اعمال مؤمن در «: چنانكه فرمود ؛كرد تشويق نمود و ترغيب مي
 و ق نيست و خداوند از كسي كه زشت خويتر از خوبي اخال روز قيامت سنگين

در مورد عملي كه بيش از هر   همچنين از پيامبر اكرم 2».ناسزاگو باشد، بيزار است
. تقواي الهي و اخالق خوب: سازد پرسيدند؟ فرمود ارد بهشت ميعمل ديگري مردم را و

                                                           
 .655، ص 2، ج تهذيب مدارج السالكين -1
 .2002ء في حسن الخلق، شماره كتاب البر و الصله، باب ما جا ترمذي، -2
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: د؟ فرمودكند، پرسيدن ارد جهنم ميهمچنين از عملي كه بيش از هر عملي انسان را و
ترين شما  ب محبو«: اصحاب و ياران خويش بيان كرد كه و براي 1دهان شما و شرمگاه

ترين شما به من در قيامت، كسي است كه اخالقش از همه بهتر باشد و  نزد من و نزديك
ني هستند كه با كنايه و با  گويان و كسا ناپسندترين و دورترين شما به من در قيامت، ياوه

  2».ورزند زنند و تكبر مي يتكلف حرف م
اي  زند بدون اينكه حرفهايش فايده شود كه زياد حرف مي به كسي گفته مي :ثرثار

  .ديني در برداشته باشد
خواهد  زند و مي زند و الف مي كسي كه با كنايه و زبان درازي حرف مي :متشدق

أت گرفته از نش  اين شيوة تربيتي پيامبر اكرم. برتري خود را به رخ ديگران بكشد
ارتباط . كرد منهج قرآني بود كه بر اساس آن اخالق و عبادات و عقايد را با هم عرضه مي

و مسلمانان دستور   اخالق و عقيده در قرآن خيلي واضح است و خداوند به پيامبر اكرم
جاهليت  باشند و عالوه بر آن اخالق دوران »ا اهللالَّإِ هلَإِا لَ«داد تا از نظر اخالقي پايبند 

بنابراين، محكوم كردن اخالق و صفات از . را براي برحذر بودن مؤمنان بيان نموده است
روزهاي نخست بعثت تا آخرين روزهاي بعثت، همراه با محكوم نمودن اعتقادات 

  .جاهلي توام بود
شود و به جنبة  اخالق، مسئلة آخرين روزهاي بعثت ثانوي در دين محسوب نمي

ساني منحصر نيست؛ بلكه اخالق، محوري از محورهاي رفتار انساني خاصي از رفتار ان
است كه شامل مظاهر گوناگون رفتار بشر است و اخالق، نماد عملي اعتقاد و ايمان صحيح 

باشد؛ زيرا ايمان فقط عبارت از احساساتي كه درون ضمير و وجدان آدمي پنهان باشد،  مي
ست عملي و آشكار كه اگر كسي داراي چنين نيست؛ بلكه ايمان عالوه بر آن، رفتاري ا

و اگر ايمان ! پس ايمان كجاست؟: شرايطي نبود و يا بر عكس آن روبرو شديم، بايد پرسيد 
. 3توان ادعا نمود كه ارزشي نخواهد داشت دروني تأثيري بر رفتار بيروني نداشته باشند، مي

باطي محكم و ناگسستني است كه در بنابراين، از ديدگاه قرآن بر ارتباط اخالق و عقيده، ارت
  :فرمايد اشاره نمود كه خداوند مي توان به اين آيه تأييد اين مدعا مي

                                                           
 .2004 ةهمان، شمار -1
 .2018همان، باب ما جاء في معالي االخالق، شماره  -2
 .130، محمد قطب، ص دراسات قرآنيه -3
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 ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ 

öΝ èδ Ç⎯ tã Èθøó̄=9 $# šχθàÊÌ÷èãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ öΝ èδ Íο4θx. ¨“=Ï9 tβθè=Ïè≈ sù ∩⊆∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ 

öΝ èδ öΝÎγÅ_ρ ãà Ï9 tβθÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝ åκß]≈yϑ÷ƒ r& 

öΝ åκ̈Ξ Î* sù ç öxî š⎥⎫ÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Ç⎯yϑsù 4© xötGö/ $# u™!# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$yèø9 $# 

∩∠∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ öΝ èδ öΝÎγÏF≈ oΨ≈ tΒL{ öΝ ÏδÏ‰ ôγtãuρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ ö/ ãφ 4’n? tã 

öΝ ÍκÌE≡uθn=|¹ tβθÝàÏù$ptä† ∩®∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθèO Í‘≡uθø9$# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪Ï%©!$# tβθèO Ìtƒ 

}̈ ÷ρyŠöÏ ø9 $# öΝèδ $pκÏù tβρ à$Î#≈yz    )11-1، مومنون(  
مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند كساني كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند «

ياوه، روي گردانند و كساني ) گفتار(بيهوده و ) كردار(و كساني هستند كه از 
كنند و كساني هستند كه عورت خود را حفظ  هستند كه زكات مال بدر مي

در اين صورت جاي مالمت ايشان  كنند مگراز همسران يا كنيزان خود كه مي
نيست وهر كس دنبال غير از اين دو صورت باشد، پس تجاوز كار محسوب 

شود و كساني هستند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر  مي
آنان مستحقان . باشند اند و كساني هستند كه مواظب نمازهاي خود مي پيمان

آنان بهشت برين را تملك . هستند) بهشت(و فراچنگ آورندگان ) سعادت(
  ».كنند و جاودانه در آن خواهد ماند مي

 % ô‰s: شود ي از آن مؤمنان است، شروع ميبا تأكيد به اينكه رستگار »فتح«سورة 

yxn=øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#   به راستي كه مؤمنان رستگارند؛ سپس صفات و ويژگيهاي اين
نمايد و به  رد و جنبه اخالقي مؤمنان را آشكار ميدا مؤمنان را به طور مفصل بيان مي

باشند  كند كه اين عبادتهاي اخالقي از جهتي نتيجه و ثمره ايمان مي طور واضح اشاره مي
  .باشد و از جهتي ديگر ايمان، رفتاري ملموس است كه بيانگر عقيدة پنهاني مي
روتني در نماز اولين صفت مؤمنان، اين است كه در نمازشان فروتن هستند؛ پس ف

نخستين مظهر مؤمن صادق است كه نماز و لحظة عبادت و اتصالش با پروردگار عالم، 
گيرد و اين امر بيانگر ارتباط راستين واقعي وي با خدا است كه اين  با خشوع انجام مي

رسد؛ سپس سيماي مؤمنان را با رفتاري ديگر  ارتباط در هنگام نماز به اوج خود مي
نمايد و آن اين است كه آنها از لغو و بيهودگي روي گردانند؛ زيرا  مي توصيف و ستايش
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زدايد و به آن حياتي تازه  ايمان واقعي، بيهودگي و عبث پنداشتن امور را از زندگي مي
بخشد؛ البته جدي بودن به معني انزوا  اي مصمم و جدي مي بخشد و به مؤمنان روحيه مي

با ديگران نيست؛ بلكه هدف اين است كه كار لغو و گيري و ارتباط برقراركردن  و گوشه
دار آن است،  بيهوده با احساس به بزرگي امانتي كه انسان در برابر آفريدگارش، عهده

بنابراين شايسته است كه مؤمنان پذيراي حقي باشند . سازگار نيست و همخواني ندارد
  .گذاشته است) زكات(كه خداوند در مالهايشان 

منان بايد در روابط جنسي و اجتماعي ملزم به اطاعت دستورات عالوه بر آن مو
، ندا خداوند باشند و به حدود الهي و امانت و عهد و پيمانهايي كه با خداي خويش بسته

كه نشأت گرفته از قرآن و سنتهاي   اخالق اصحاب و ياران پيامبر اكرم. وفادار باشند
  .گرديد ادت آنان محسوب مي، نتيجة واقعي عقيده و عببود  پيامبر اكرم

كند كه  قرآن كريم صفات و خصوصيات آنان را به عنوان مؤمنان واقعي چنين بيان مي
دارند و بر آن مداومت و از آن پاسداري  آنان هميشه عبادت پروردگار و نماز را به پا مي

آن باشند؛ همچنين قر پردازند و داراي مكارم اخالقي زيادي مي نمايند و زكات مي مي
تشريح و توضيح  به گاهينمايد،  م بر اساس مناسبتها و معيارهايي كه ايجاب مييكر

چنانكه در سوره ذاريات  ؛كند ميهاي اخالقي را تبيين  پردازد و گاهي جنبه عبادت مي
  :نمايد پرهيزگاران در عبادت را چنين توصيف مي

 t⎦⎪É‹Ï{# u™ !$tΒ öΝ ßγ9s?# u™ öΝåκ›5u‘ 4 öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6s% y7 Ï9≡sŒ t⎦⎫ ÏΨÅ¡øtèΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ% x. 

Wξ‹Î=s% z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $tΒ tβθãèyföκu‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ptôF{ $$Î/ uρ öΛèε tβρ ãÏ øótGó¡o„ ∩⊇∇∪ þ’Îû uρ 

öΝ ÎγÏ9≡uθøΒ r& A,ym È≅Í← !$¡¡=Ïj9 ÏΘρãóspR ùQ $#uρ    )19-16، ذاريات(  
مت فرموده باشد؛ دارند چيزهايي را كه پروردگارشان بديشان مرح دريافت مي«

خفتند  آنان، اندكي از شب مي. اند چرا كه آنان پيش از آن از زمره نيكوكاران بوده
در اموال و دارايي آنان حق و . كردند و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي

  ».سهمي براي گدايان و بينوايان تهيدست بود
  :ندك هاي اخالقي خردمندان را چنين بيان مي و در سوره رعد جنبه
 ⎯ yϑsùr& ÞΟn=÷ètƒ !$yϑ̄Ρ r& tΑ Ì“Ρé& y7ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/¢‘ ‘,ptø: $# ô⎯ yϑx. uθèδ #‘yϑôãr& 4 $oÿ ©ςÎ) 

ã©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇®∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# Ÿωuρ tβθàÒà)Ζ tƒ 
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t,≈ sWŠÏϑø9 $# ∩⊄⊃∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ tβθè=ÅÁtƒ !$tΒ ttΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ βr& Ÿ≅|¹θãƒ šχ öθt±øƒs†uρ 

öΝ åκ®5u‘ tβθèù$sƒs† uρ u™þθß™ É>$|¡Ïtø: $# ∩⊄⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρçy9 |¹ u™!$tóÏGö/ $# Ïμ ô_uρ öΝ ÍκÍ h5u‘ 

(#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9 $# (#θà) xΡ r&uρ $£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ # uÅ  Zπ u‹ÏΡ Ÿξtãuρ šχρâ™ u‘ô‰tƒuρ 

Ïπ oΨ |¡ptø: $$Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝ çλm; ©t< ø)ãã Í‘#¤$!$#    )22- 19 ،رعد(  
داند كه آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق  پس آيا كسي كه مي«

كنند و  است، همانند كسي خواهد بود كه نابيناست، تنها خردمندان درك مي
دارند پيوندهايي را كه خدا به حفظ آنها دستور داده است و  كساني كه برقرار مي
كه در قيامت به سبب گناهان (دي ترسند و از محاسبه ب از پروردگارشان مي

باشند و كساني كه به خاطر پروردگارشان شكيبايي  هراسناك مي) داشته باشند
ه ايم، ب خوانند و از چيزهايي كه بديشان داده ورزند و نماز را چنانكه بايد مي مي

كنند و با انجام نيكيها، بديها را از ميان  بخشند و خرج مي گونة پنهان و آشكار مي
  ».از آن ايشان است) كه بهشت است(عاقبت نيك . دارند مي بر

وفاداري، برقراري پيوند خويشاوندي، صبر و : با اينكه بيشتر اوصاف فوق از قبيل 
اما بايد توجه داشت كه خصوصيات فوق  ،1انفاق بيانگر جنبة اخالقي خردمندان است

عبادت و پرهيزگاري را  باشند كه همزمان معني اخالق رباني ميهم ي و نهم اخالق مد
آيند كه  كنند و درصدد انجام اموري بر مي پس آنان به پيمان خدا وفا مي. در بر دارند

ام اين امور، ترس و خشيت خدا خداوند به آنان دستور داده است و انگيزة آنها از انج
  :است

 šχöθt±øƒs†uρ öΝ åκ®5u‘ tβθèù$ sƒs†uρ u™ þθß™ É>$|¡Ïtø: $#    ) ،21رعد (  
  ».ترسند و از بدي حساب، هراس دارند از پروردگارشان مي«

  و رضامندي خدا را در نظر دارند
 u™ !$tóÏGö/ $# Ïμ ô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘    ) ،22رعد(  

و در تمام مسائل مربوط به اخالق و رفتار خود به پاداش الهي چشم اميد دارند و از 
عبادت را بخشي   امبر اكرمآخر االمر اينكه اصحاب و ياران پي. ترسند روز قيامت مي
دانستند؛ چرا كه عبادت يعني نسبت به عهد خدا وفادار بودن و سپاس  از اخالق مي

                                                           
 .123، قرضاوي، ص العباده في االسالم -1
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گفتن در مقابل نعمت و اعتراف به خوبيهايي كه خدا داده است و احترام قائل شدن به 
اين امور از ارزشهاي اخالقي محسوب . كسي كه شايستة تعظيم و بزرگداشت است

باعث شده بود تا اخالق آنان   ايمان واقعي اصحاب و ياران پيامبر اكرم .1گردند مي
رباني و الهي گردد و اميد و آرزو داشتن به قيامت موجب استمرار و استحكام آن گردد 

از اين رو آنان براي . و هدف نهايي آنان كسب رضايت و خشنودي و پاداش الهي بود
نتداري و وفاداري به پيمانهايشان و صبر در رسيدن به چنين مقصودي، راستگويي و اما

ترها  برابر مشكالت و لبيك به نداي درماندگان و مهربان با كوچكترها و احترام به بزرگ
نمودند و  را پيشة خود ساخته بودند و اين رفتار نيك را در تمام امور زندگي رعايت مي

خداوند نيز به آنان . نداي جز به دست آوردن رضاي اهللا و پاداش نيك، نداشت انگيزه
  :فرمايد پاداش نيك داد؛ چنانكه مي

 ãΝ ßγ9s%uθsù ª!$# §Ÿ° y7Ï9≡ sŒ ÏΘ öθu‹ø9 $# öΝßγ9¤) s9 uρ Zοu ôØtΡ #Y‘ρç ß uρ ∩⊇⊇∪ Ν ßγ1t“ y_ uρ 

$yϑÎ/ (#ρçy9|¹ Zπ ¨Ζy_ #\ƒÌymuρ    )11، انسان(  
رد و ايشان دا به همين خاطر خداوند آنان را از شر و بالي آن روز محفوظ مي«

اند، خداوند بهشت و  رساند و در برابر صبري كه نموده را به خرمي و شادمان مي
  ».كند جامه ابريشمين را پاداششان مي

اخالق مؤمن از آنجا كه معيار اخالقش در انتخاب فضايل و ترك رذايل و آنچه 
وند است و نمايد، امر و نهي خدا آيد و يا از آن خودداري مي درصدد آنجام آن بر مي

توانند انسان را به سر منزل مقصود برسانند، عبادت  وجدان و عقل عرف به تنهايي نمي
تواند معصوم و به دور از خطا باشد و چه بسا  گردد؛ چرا كه وجدان نمي مسحوب مي

عقل نيز به . 2افراد و گروههايي كه وجدان آنان به انجام كارهاي زشت راضي شده است
زيرا محاسبات عقل تحت تأثير محيط، ظرفيتها، گرايشها و تمايالت  تنهايي كافي نيست؛

اي حاكم  عرف ويژه ،عرف نيز چنين حالتي دارد و در هر نسل و هر منطقه. گيرد قرار مي
تأثيرناپذير از  و است، از اين رو اخالق انسان مؤمن، بايد نشأت گرفته از منبع معصوم

  3.هر عاملي باشد
                                                           

 .591، ص في القرآن كريم ةالوسيط -1
 .256، قرضاوي، ص ةااليمان و الحيا -2
  .592، ص القرآن كريمفي  ةالوسيط -3
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امري همه جانبه و فراگير بود كه ساير امور مربوط به انسان و اخالق در تربيت نبوي 
مثالً اخالق نماز، فروتني و خشوع، اخالق . گرفت احساسات و انديشه او را در بر مي

گويي و بيهودگي اخالق امور جنسي پايبندي به حدود و محرمات  سخن، پرهيز از ياوه
تفريط است و اخالق زندگي از افراط و روي و پرهيز  خدا و اخالق رفتار با ديگران ميانه

اخالق . اجتماعي اين است كه امور اجتماعي جامعه با رايزني و مشورت انجام بگيرند
اخالق برخورد با دشمن متجاوز نيز . بزرگواريخشم نيز عبارت است از گذشت و 

ن خالصه اينكه هيچ امري از زندگي مسلمانا. عبارت است از ايستادن در مقابل متجاوز
را تنظيم  مگر اينكه اخالقي وجود دارد كه آن. توان بدون فلسفه و اخالق دانست را نمي

  .نمايد مي
مفهوم اخالق از ديدگاه قرآن اين است كه رعايت نمودن آن براي كسب رضايت 
خداوند است نه انسان مثالً راستگويي، وفاداري، پرهيز از امور حرام در روابط جنسي، 

تقام ستمگر، همه عبادتهايي هستند كه براي خشنودي خدا و از گذشت، بخشيدن و ان
اي نيستند كه با بشر براي سود  انجام اين امور معامله. گيرند روي ترس و تقوا انجام مي
ايست كه براي رضايت خداوند انجام  گيرند؛ بلكه معامله و زيان دنيوي انجام مي

  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛1گيرد مي
 ö≅è% (#öθs9$yès? ã≅ø? r& $tΒ tΠ§ym öΝ à6š/ u‘ öΝà6 øŠn=tæ ( ωr& (#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© ( 

È⎦ ø⎪t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? Νà2 y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós̄Ρ 

öΝ à6è%ã—ötΡ öΝ èδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ tø) s? |·Ïm≡uθxø9 $# $tΒ tyγsß $yγ÷Ψ ÏΒ $tΒ uρ š∅sÜt/ ( 

Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ø ¨Ζ9$# ©ÉL©9 $# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ 

÷/ä3ª=yès9 tβθè=É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ Ÿωuρ (#θç/tø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏK uŠø9 $# ωÎ) ©ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4© ®L ym 

xè=ö7tƒ …çν£‰ ä©r& ( (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹x6 ø9$# tβ# u”Ïϑø9$# uρ ÅÝó¡É) ø9$$Î/ ( Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $²¡ø tΡ ωÎ) 

$yγyèó™ ãρ ( # sŒÎ) uρ óΟçFù=è% (#θä9Ï‰ ôã$$sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’n1 öè% ( Ï‰ ôγyèÎ/ uρ «!$# (#θèù÷ρ r& 4 

öΝ à6Ï9≡ sŒ Νä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ ÷/ä3ª=yès9 šχρã©. x‹s? ∩⊇∈⊄∪ ¨βr& uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u ÅÀ 

                                                           
 .139، ص دراسات قرآنيه-1
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$VϑŠÉ) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s− §x tGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ 

Ν ä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ öΝ à6̄=yès9 tβθà)−Gs?    )153-151، انعام(  
بگو بياييد چيزهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان براي شما حرام نموده «

اينكه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد و به پدر و مادر نيكي كنيد و : است 
دهيم و به گناهان  ما شما را و آنها را روزي مي. فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد

اه آشكار باشد و خواه پنهان و كسي را كه خداوند كبيره نزديك نشويد، خو
اينها اموري هستند كه خداوند به . نكشيد ،حرام كرده است) ريختن خونش را(

كند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل كنيد  گونه موكد شما را بدانها توصيه مي
كامل  و به مال يتيم جز به نحو احسن نزديك مشويد تا آن گاه كه يتيم به رشد

رسد و پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات داريد و ما  خود مي
سازيم و  هيچ كس را به انجام چيزي جز به اندازه تاب و توانش موظف نمي

هنگامي كه سخني گفتيد، دادگري كنيد هر چند خويشاوندان باشد و به پيمان 
كند تا  ا شما را به آنها توصيه مياينها چيزهايي است كه خد. خدا وفادار باشيد

اين راه مستقيم من است؛ از آن پيروي كنيد و . اينكه متذكر شويد و پند بگيريد
پراكنده ) منحرف و(از راههاي متفرق پيروي مكنيد كه شما را از راه خدا 

  ».سازد مي
از و كساني كه   اين پيمان اخالقي فراگيري است براي اصحاب و ياران پيامبر اكرم

نمايند و اين شيوة اخالقي، بخشي از  آنان براي رسيدن به رضايت خداوند، تبعيت مي
  . توان آنها را از هم جدا دانست عقيده است كه نمي

گيرد و قرآن كريم نيز با بر شمردن آن به عنوان  امور مرتبط همه جوانب را در بر مي
بار و اهميتي فوق العاده دين و عبادت و پاداش الهي و يا عذاب دردناك به آن اعت

هاي ذكر شده سورة انعام به اين نتيجه  بخشيده است و با تفكر و انديشيدن در آيه
شامل چيزهايي كه منافع دين و . (خواهيم رسيد كه شامل ضرورتهاي پنجگانه است

متوجه نمودن مردم به   مهدف دعوت پيامبر اكر. 1)دنياي انسانها وابسته به آن است
هاي فوق شامل موارد زير  يهآ. عت و محافظت بر ضرورتهاي پنجگانه بوداهداف شري

  :هستند
  : چنانكه فرمود ؛باشند توجه ويژه به ضرورتهايي كه ضامن حفاظت دين مي -الف

                                                           
 .8، ص 2، شاطبي، ج الموافقات-1
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 Ÿωuρ (#θä. Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© (   
  »كه چيزي را انباز خدا نكنيد«

  :فرمايد و همچنين مي
 ¨βr& uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u ÅÀ $VϑŠÉ) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s−§x tGsù 

öΝ ä3Î/ ⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ 4   
و اين راه راست من است؛ پس از آن پيروي كنيد و از راههاي مختلف پيروي «

  ».سازند نكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده و دور مي
زيدن به خدا بنا نگرديده است، از آنجا كه پايه و اساس هيچ ديني بر اساس شرك ور

باطل به آن راه  كه لذا خداوند، دستور داد تا تنها او را پرستش نمايند و از راه راست
پيروي كنند و آنها را از پيروي راههاي شيطاني بر حذر داشت؛ زيرا راههاي  ،ندارد

اي ه ها و اميال نفس و وسوسه شيطان، رويگرداني از دين خدا و پيروي از خواسته
با عمل نمودن به دين و جهاد نمودن در راه آن و دعوت   و پيامبر اكرم 1شيطان است

  2.دادن به آن از دين خدا پاسداري نمود
 :چنانكه فرمود ؛حفاظت نفس انساني –ب 

 Ÿωuρ (# þθè=çGø) s? öΝ ä.y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈ n=øΒÎ)    ) ،31اسراء(  
  ».فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد«
 Ÿωuρ (#θè=çFø)s? }§ø̈Ζ9 $# ©ÉL©9 $# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/    ) ،33اسراء(  
  ».و نفسي را كه خداوند كشتن آن را حرام نموده نكشيد، مگر به حق«

از اين رو شريعت، قوانيني وضع نمود و راههايي پيشنهاد نمود كه ضامن حفظ جانها 
ي كه به قتل يران و مسدودكردن راههامثالً حرمت تعدي بر جان خود يا ديگ 3بشود
  4.انجامند، مانند قصاص و پرداخت خونبها و تشويق به عفو در قصاص و غيره مي

  
                                                           

 .188، دكتر محمد اليوبي، ص مقاصد الشريعه -1
 .194همان، ص  -2
  .27، ص 4، ج الموافقات -3
 .212، ص مقاصد الشريعه -4
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   :حفاظت نسل و پاسداري از نسب –ج 
 Ÿωuρ (#θç/tø) s? |·Ïm≡uθx ø9 $# $tΒ tyγsß $yγ÷Ψ ÏΒ $tΒ uρ š∅ sÜt/ (    
  ».ار، نزديك مشويدو به كارهاي ناشايست خواه پوشيده باشند خواه آشك«

شه اي ديگر، آن را فاح  زنا است كه خداوند در آيه ،ترين گناه و كار ناشايست بزرگ
  :و كار زشت خوانده و فرموده است

 Ÿωuρ (#θç/tø) s? #’oΤÌh“9 $# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$y™ uρ Wξ‹Î6y™    )32، اسراء(  
سباب آباداني زمين است و با حفاظت نسل از محورهاي اساسي در زندگي و از ا

شوند و نسل  يابد و دشمنان از آن بيمناك مي حفاظت نسل، توان رزمي امت رشد مي
مقام و منزلت واقعي خويش را به دست خواهد  ،اسالمي، با حمايت و پشتيباني از دين

آورد و اين عمل موجبات حفاظت از نسل و ناموس و آبرو و مالش را فراهم خواهد 
ابراين، شريعت اسالم، پاسداري از نسل را مقرر داشته و از موانع سالمتي نسل بن. آورد

  1.بر حذر نموده و اصول و ضوابط مهمي در اين مورد وضع كرده است
  :حفاظت و پاسداري مال –ح 

 Ÿωuρ (#θç/tø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏK uŠø9 $# ωÎ) ©ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4©®Lym xè=ö7tƒ …çν£‰ ä© r&    
  )34راء، اس(  

و به مال يتيم جز به نحو احسن نزديك نشويد تا آن گاه كه يتيم به رشد كامل «
  ».رسد خود مي

  :و فرموده است
 (#θèù÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹x6 ø9$# tβ# u”Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ (    ) ،152انعام(  
  ».و ترازو را به تمام و كمال دادگرانه مراعات داريد«

 يل حفظ مال و تلف ننمودن آن است و حدود وتجاوز از نظر شريعت، از وسا
حد دزدي، حد راهزني، ضمانت و غرامت چيزهاي : قوانيني براي حفاظت مال از قبيل

تلف شده، مشروعيت دفاع از مال، نوشتن وامها و گواه گرفتن بر آن، شناساندن و اعالم 
  2 .رديدديگر در دوران مدني وضع گ اند و احكام اي كه پيدا شده ه اشياء گمشد

                                                           
 .257همان، ص  -1
 .287همان، ص  -2
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حفاظت از عقل و خرد نيز مطلوب است؛ چون مكلف بودن به : حفاظت عقل –د 
موارد ياد شده جز براي كسي كه عقلش سالم است ممكن نيست و كسي كه از نظر 

  : چنانكه فرمود . دار انجام اين امور گردد تواند عهده عقلي دچار مشكل گردد، نمي
 ÷/ä3ª=yès9 tβθè=É)÷ès?  » از نظر اسالم انجام هر عملي  .1)و اهللا اعلم(» خرد ورزيدباشد كه

و اين گونه قرآن كريم  .2كه موجبات مختل گشتن عقل را فراهم آورده حرام است
را بر اساس عقايد و عبادات و اخالق و مقاصد   همزمان اصحاب و ياران پيامبر اكرم

يد بر يگانه پرستي و بندگي اخالق رباني از قرآن كريم با تأك. نمايد شريعت تربيت مي
اين تأكيد اساسي است به حقايق و اصول اين برنامه و آيين  .گيرد خدا سرچشمه مي

  :شوند رآني كه بدين صورت خالصه ميق
كنندة ارزشها و  تنها خداوند منبع همه قوانين است و فقط او قانونگذار و تعيين - 1

  .ل سالم مطابقت دارندمعيارهاي اخالقي است كه با فطرت هماهنگ و با عق
اخالق نه تنها ديني است كه بايد بدان پايبند بود؛ بلكه اصلي از اصول برنامة الهي  - 2

هاي فرهنگي  اجتماعي و سليقه را تنها به ارزشهاي فردي و آداب توان آن است و نمي
  .خالصه نمود

 اخالق عبارتست از ارزشهايي اساسي در زندگي انسان كه شايسته است به - 3
استقرار و ثبات آنها اهميت داده شود تا طاغوتيان آن را كم اهميت جلوه ندهند و آن را 

  3.برحسب اميال و مصالح خود تطبيق ندهند
نظير است كه باالترين رهنمودها را در زمينه  قرآن كريم حاوي بسياري از آداب بي
ترين و  ة اسراء، جامعهاي سور دهد؛ مثالً، آيه فضايل و روابط فردي و اجتماعي ارائه مي

  :پردازد ان خصلتهاي نيكو و زشت ميهايي است كه به بي ترين آيه كامل
 4© |Ó s%uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È⎦ ø⎪t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £⎯ tóè=ö7tƒ 

x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6 ø9 $# !$yϑèδ ß‰tnr& ÷ρ r& $yϑèδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅à) s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδöpκ÷] s? 

≅è%uρ $yϑßγ©9 Zωöθs% $VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ÷z$# uρ $yϑßγs9 yy$uΖy_ ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ 

                                                           
 .189 همان، ص -1
 .236 همان، ص -2
 .433 -  425فتح سعيد، ص  عبدالستار ،القرآني في التشريع المنهج -3
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Ïπ yϑôm§9 $# ≅ è%uρ Éb>§‘ $yϑßγ÷Ηxq ö‘ $# $yϑx. ’ÎΤ$u‹−/ u‘ #ZÉó|¹ ∩⊄⊆∪ ö/ä3š/ §‘ ÞΟn=÷æ r& $yϑÎ/ ’ Îû 

ö/ä3Å™θà çΡ 4 βÎ) (#θçΡθä3s? t⎦⎫ ÅsÎ=≈ |¹ …çμ ¯Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 š⎥⎫Î/≡̈ρ F|Ï9 # Y‘θà xî ∩⊄∈∪ 

ÏN# u™uρ # sŒ 4’n1 öà)ø9 $# …çμ ¤)ym t⎦⎫ Å3ó¡Ïϑø9 $#uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘ Éj‹t7è? # ·ƒÉ‹ö7s? ∩⊄∉∪ 

¨βÎ) t⎦⎪Í‘Éj‹t6ßϑø9 $# (#þθçΡ% x. tβ≡uθ÷zÎ) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x. uρ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ⎯Ïμ În/tÏ9 # Y‘θà x. 

∩⊄∠∪ $̈ΒÎ) uρ £⎯ |ÊÌ÷èè? ãΝ åκ÷] tã u™!$tóÏGö/ $# 7π uΗ÷qu‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ $yδθã_ös? ≅à) sù öΝçλ°; Zωöθs% 

#Y‘θÝ¡øŠ̈Β ∩⊄∇∪ Ÿωuρ ö≅yèøg rB x8y‰tƒ »'s!θè=øótΒ 4’n<Î) y7É) ãΖ ãã Ÿωuρ $yγôÜÝ¡ö6s? ¨≅ä. 

ÅÝó¡t6ø9 $# y‰ ãèø) tFsù $YΒθè=tΒ #·‘θÝ¡øt¤Χ ∩⊄®∪ ¨βÎ) y7−/ u‘ äÝÝ¡ö6tƒ s− ø—Îh9 $# ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 

â‘ Ï‰ ø)tƒuρ 4 …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. ⎯ÍνÏŠ$t6ÏèÎ/ # MÎ7yz #ZÅÁt/ ∩⊂⊃∪ Ÿωuρ (#þθè=çGø) s? öΝ ä. y‰≈ s9÷ρ r& 

sπ u‹ô±yz 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ øtªΥ öΝßγè%ã— ötΡ ö/ ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγn=÷Fs% tβ% Ÿ2 $\↔ôÜÅz #ZÎ6x. ∩⊂⊇∪ 

Ÿωuρ (#θç/ tø) s? #’oΤÌh“9 $# ( …çμ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™ !$y™ uρ Wξ‹Î6y™ ∩⊂⊄∪ Ÿωuρ (#θè=çFø) s? 

}§ø ¨Ζ9$# ©ÉL©9 $# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 3 ⎯ tΒ uρ Ÿ≅ÏFè% $YΒθè=ôàtΒ ô‰s) sù $uΖ ù=yèy_ 

⎯Ïμ Íh‹Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜù=ß™ Ÿξsù ’Ìó¡ç„ ’Îpû È≅÷Fs) ø9$# ( …çμ ¯Ρ Î) tβ% x. #Y‘θÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ 

(#θç/tø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏK uŠø9$# ωÎ) © ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4©®Lym xè=ö7tƒ …çν£‰ ä©r& 4 (#θèù÷ρ r& uρ 

Ï‰ ôγyèø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγyèø9 $# šχ%x. Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ (#θèù÷ρ r& uρ Ÿ≅ø‹s3ø9 $# #sŒÎ) ÷Λä⎢ ù=Ï. (#θçΡ Î— uρ 

Ä¨$sÜó¡É)ø9 $$Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑø9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ × öyz ß⎯ |¡ômr& uρ WξƒÍρ ù's? ∩⊂∈∪ Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ 

}§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u|Çt7ø9 $# uρ yŠ# xσà ø9$# uρ ‘≅ä. y7Í×̄≈ s9 'ρé& tβ% x. çμ÷Ψ tã 

Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪ Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö‘ F{$# $·mttΒ ( y7 ¨Ρ Î) ⎯ s9 s− ÌøƒrB uÚö‘ F{$# 

∅s9 uρ xè=ö6s? tΑ$t6Åg ø:$# ZωθèÛ ∩⊂∠∪ ‘≅ä. y7Ï9≡ sŒ tβ% x. …çμ ã∞ÍhŠy™ y‰Ζ Ïã y7În/ u‘ 

$\δρãõ3tΒ    )38-23، اسراء(  
پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد «

هر گاه يكي از آن دو يا هر دويشان نزد تو، به سن پيري برسند، به آنان اف مگو 
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مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع  و بر سر ايشان فرياد
آنان را مرحمت فرما همان ! پروردگارا: ر و بگوود آوو مهرباني را برايشان فر

تر بدان  پروردگارتان آگاه. اند گونه كه آنان در كوچكي مرا تربيت و بزرگ نموده
اي باشيد او  اگر افراد شايسته و بايسته. گذرد چيزهايي است كه در درونتان مي

تمند حق خويشاوندان را و حق مس. كاران هميشه بخشنده بوده است در حق توبه
گمان اسراف كاران  بي. بپردازيد و به هيچ وجه اسراف مكن و وامانده در راه را

بسيار ناسپاس پروردگار خود هستند و اگر از آنان  برادران شياطينند  و شياطين
به خاطر انتظار رحمت پروردگارت كه اميد بدان داري، روي بگرداني با ايشان 

ود را بر گردن خويش بسته دست خ. محترمانه و مهربانانه سخن بگو
العاده گشاده مساز كه سبب شود از كار بماني و  و آن را فوق )بخيلي مكن (مدار

گمان پروردگارت روزي  بي. مورد مالمت قرار گيري و سخت و غمناك گردي
دارد و روزي هر كس را كه بخواهد  هر كس را كه بخواهد فراوان و گسترده مي

خدا از بندگان خود آگاه و بيناست و فرزندانتان را  گرداند؛ چرا كه كم و تنگ مي
گمان  بي. دهيم از ترس فقر و تنگدستي نكشيد،؛ ما آنان و شما را روزي مي

كشتن ايشان گناه بزرگي است و به زنا نزديك نشويد كه گناه بسيار زشت و 
بدترين راه و شيوه است و كسي را نكشيد كه خداوند كشتن او را، جز به حق، 

هر كس كه مظلومانه كشته شود به صاحب خون او قدرت . م كرده استحرا
گمان صاحب خون  ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند، بي. ايم داده
اي كه بهتر باشد تا  شونده است و در مال يتيم تصرف نكنيد مگر به شيوه ياري

كه عهد و رسد و به عهد و پيمان خود وفا كنيد؛ چرا  اينكه يتيم به سن بلوغ مي
زنيد، آن را به تمام و  هنگامي كه چيزي را به پيمانه مي. شود پيمان پرسيده مي

وزن كنيد كه اين كار سرانجام ) اشياء را(كمال پيمانه كنيد و با ترازوي درست 
گمان چشم  روي مكن كه از آن ناآگاهي، بي از چيزي دنباله. بهتر و نيكوتري دارد

و در روي زمين گيرد  جوي از آن قرار ميو گوش و دل همه مورد پرس و 
داي بشكافي و به بلنتواني زمين را  متكبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا كه تو نمي

  ».رود نزد پروردگارت زشت به شمار مي بديها كوهها برسي، همه اين
هاي اخالقي قرار داده  خداوند متعال، توحيد و يگانه پرستيدن خدا را در رأس برنامه

عدالت، انصاف و چرا كه توحيد سرمنشاء فضايل اخالقي است و توحيد موجبات  است؛
گرداني از توحيد در مرحله  رويگونه كه اعراض و  سازد همان راستگوبودن را فراهم مي

شود كه انسان از روي تكبر، از پذيرفتن  كند و باعث مي نخست، سوء اخالق ايجاد مي
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ا بر مجادله به باطل براي چيره شدن و شهرت و حق و پيروي پيامبران سرباز زند و ي
آيند و انسان را از  تقليد از عرف و عادات جاهلي، بر اثر سوء اخالق به وجود مي

  .دارند سعادت دنيا و آخرت باز مي
نيكي كردن : ي را در مورد امور خانواده مانندهاي اخالقي متعدد هاي بعدي، شيوه آيه

زم در اين مورد كه بيانگر اوج نيكوكاري و وفاداري هاي ال به پدر و مادر و توصيه
هايي در مورد امور مالي  و توصيه نهستند، نيكي كردن به خويشاوندان و انسانهاي ناتوا

هاي معتدالنه را  و نهي از اسراف و باده دستي و تشويق به انفاق و سخاوت با شيوه
  :چنانكه فرمود ؛گردد يادآور مي

 ¨βÎ) t⎦⎪Í‘Éj‹t6ßϑø9$# (#þθçΡ%x. tβ≡uθ÷zÎ) È⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# ( tβ%x.uρ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ⎯ÏμÎn/tÏ9 #Y‘θàx.    
  )27اسراء، (  

بسيار ناپسند پروردگار خود  گمان اسراف كاران، دوستان شياطينند و شياطين بي«
  ».هستند

مل ين عاتصويري از  ي و بخل ورزيدن از انفاق با ارائه يخداوند متعال نيز از آزمند
  : ت، نهي كرده استزش

 Ÿωuρ ö≅ yèøgrB x8y‰tƒ »'s!θè=øótΒ 4’n<Î) y7É) ãΖ ãã    
  ».را بر گردن خود بسته مداردست خويش «

خواهد تا  سپس قرآن كريم از كساني كه توانايي مالي براي كمك به ديگران ندارند مي
  . با سخن نيك و بهترين وجه با مستضعف برخورد كند

 $̈Β Î) uρ £⎯|ÊÌ÷èè? ãΝåκ÷] tã u™!$tóÏGö/ $# 7π uΗ÷q u‘ ⎯ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ $yδθã_ös? ≅ à)sù öΝ çλ°; Zωöθs% 

#Y‘θÝ¡øŠ̈Β   
و اگر از آنان به خاطر انتظار رحمت پروردگارت كه اميد بدان داري روي «

  ».بگرداني با ايشان مهربانانه و محترمانه سخن بگو
است؛ بلكه از بخششي  اي بسيار مؤثر در بهبود روابط مردم با يكديگر و اين توصيه

. دن و اذيت كردن به دنبال داشته باشد،خيلي باالتر قرار داده شده استركه منت گزا
رحمي، نداشتن عطوفت و عاطفه و  سنگدلي، بي: پس از ديگر مظاهر اخالق بد مانندس

گناه سخن گفته شده  قي است و به ويژه قتل دختران بياز قتل كه نماد تمام رذائل اخال
را كه قتل جنايتي هولناك است كه پاداش آن قصاص است ولي اسالم بر آن است؛ چ
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گور كردن دختران گردد و در اين  است تا بر اساس فضايل اخالقي، مانع قتل و زنده به
ن آنان بزدايد، از اذها ،دانستند دد بود تا اين عقيده را كه آنان دختران را باعث فقر ميص

— ß⎯øtªΥ öΝßγè%ã :فرمايد چنانكه مي ötΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ  »دهيم ما شما را و آنها را روزي مي.«  
اي بود  جاهالنههدف اسالم از طرح فضايل اخالقي، از بين بردن ارزشهاي اجتماعي 

  .كه در آن زمان رواج يافته بود
زنا، خيانتي اخالقي است كه اساس آن . كند هاي فوق، از زنا نهي مي همچنين آيه

پاكدامني و به نواميس و حرمتهاست و هدف آن، از بين بردن  تجاوز و دست درازي
ها نيز امر به  آيهمضامين . اعتنايي به ساير ارزشهاي واالي انساني است شرافت و بي

كاري و تكبر است؛ مثالً، به  امانتداري و جديت و فروتني و نهي از خيانت و بيهوده
و به وفاداري و همچنين به  حفاظت مال يتيم تا وقتي كه به رشد كامل خود برسد

دهد كه اينها نماد امانتداري هستند و عكس  رعايت تكميل كيل وزن و ترازو فرمان مي
دارد و از تجسس افراد در اموري كه جزو وظايف  آن خيانت است و به جديت وا مي

  :دارد از آن آگاهي ندارند باز مي آنها نيست و
 Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9$# u|Çt7ø9 $#uρ yŠ#xσ àø9 $# uρ ‘≅ä. 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ    )36، اسراء(  
گمان چشم و گوش و دل همه  روي مكن كه از آن ناآگاهي، بي از چيزي دنباله«

  ».گيرند مورد پرس و جوي از آن قرار مي
به آنچه كه از آن نهي شده است  كاري يعني مشغول شدن انسان معناي واقعي بيهوده

شود كه انسان حدود و قدر و منزلت خود را بشناسد و  و تواضع و فروتني باعث مي
سبكسري و حماقت، دست  شود كه انسان بر اساس جهالت و تكبر و غرور باعث مي

  :درازي بكند

 Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö‘ F{$# $·mttΒ ( y7̈Ρ Î) ⎯ s9 s− ÌøƒrB uÚ ö‘ F{$# ∅s9 uρ xè=ö6s? 

tΑ$t6Åg ø:$# ZωθèÛ    )37، اسراء(  
تواني زمين را  و در روي زمين متكبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا كه تو نمي«

  ».بشكافي وبه بلنداي كوهها برسي
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  :و در پايان فرمود
 y7Ï9≡ sŒ !$£ϑÏΒ #©yr ÷ρ r& y7ø‹s9 Î) y7•/ u‘ z⎯ ÏΒ Ïπ yϑõ3Ïtø: $# 3 Ÿωuρ ö≅yèøg rB yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) 

tyz# u™    )39 ،اسراء(  
آميزي است كه پروردگارت به تو وحي كرده است و هرگز  اينها از امور حكمت«

  » .با خداوند معبود ديگري را انباز مكن
بدين صورت خداوند، اين رهنمودها را حكمت ناميد و آنها را با فرا خواندن به 

ي با توحيد آغاز گرديد؛ زيرا توحيد و نهي از شرك به پايان رساند؛ چنانكه دعوت اله
ايمان آوردن به خدا، كليد تمامي خوبيها و محافظ آنها است و كفر ورزيدن به او، كليد 

  1.و انگيزة هر بدي و شر است
  

  بر اساس داستانهاي قرآني  تربيت اصحاب و ياران پيامبر اكرم
ت اخالقي و داستانهاي قرآني سرشار از مواعظ و حكمتها و اصول عقيدتي و توجيها

داستانهاي قرآن، سرگذشت . باشند آموز از سرگذشت امتها و ملتها مي هاي عبرت شيوه
نگاران اهميت داشته باشند؛ چرا كه  تاريخي محضي نيستند كه فقط براي تاريخ

داستانهاي قرآني سرشار از توحيد، علم، خوبيهاي اخالقي، داليل عقلي و تحليل و 
باشند و براي اثبات اين مدعا داستان حضرت  نگيز ميا يادآوري و گفتگوهاي شگفت

لماي نماييم و ع يوسف را كه در برگيرندة نكات اخالقي ارزشمندي است، ذكر مي
گيرد مگر با وجود مصلحان و  وضعيت امت، سامان نمي«: اند اخالق و دانشمندان گفته

پس اگر مصلح، . دو رهبران فاضلي كه شرايط و اخالق الزم را داشته باشن لن فعاامرد
اند و  پيامبري باشد؛ بايد داراي چهل خصلتي باشد كه علماي اخالق و حكما بيان داشته

ي آن شرايط است؛ اگر پيامبر نباشد، نيازمند شرايط و خصلتهايي نيست كه پيامبر دارا
هم   جامع صفات كامل و جمال پيامبران بود و از آنجا كه يوسف  يوسف

بود، بنابراين سيره ايشان براي خردمندان براي انتخاب افراد شايسته  پيامبر و هم پادشاه
در امور مربوطه، الگويي مناسب است و با ختم سلسله پيامبران، سيزده خصلت از 

شماريم تا عبرتي  بايست داراي آن باشد را بر مي خصلتهايي كه رهبر مدينه فاضله مي

                                                           
 .433ص ، منهج القرآني للتشريع -1
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كري باشد براي كساني كه درصدد انديشند و تذ باشد براي كساني كه در قرآن مي
  1.دستيابي به نيكيها هستند

  :هاي رهبر مدينة فاضله عبارتند ازترين ويژگي مهم
ه باشد و قواي تا بر خويشتن تسلط داشت: پاكدامني و كنترل مسائل شهواني - 1

  :اش كامل گردد جسمي
 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃ Î óÇuΖ Ï9 çμ ÷Ζtã u™ þθ¡9$# u™ !$t±ósx ø9 $#uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) ô⎯ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 

š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $#    )24، يوسف(  
ما چنين كرديم تا بال و زنا را از او دور سازيم، او از بندگان پاكيزه و برگزيدة «

  ».ما بود
   :شم تا بتواند خود را كنترل نمايدبردبار بودن به هنگام خ - 2

 (#þθä9$s% βÎ) ø− Ìó¡o„ ô‰s) sù s− ty™ Ó r̂& …ã&©! ⎯ÏΒ ã≅ö6s% 4 $yδ§y™ r'sù ß# ß™θãƒ ’Îû 

⎯Ïμ Å¡øtΡ öΝs9 uρ $yδ Ï‰ ö6ãƒ óΟßγs9 4 tΑ$s% óΟçFΡ r& @x© $ZΡ% x6̈Β ( ª!$# uρ ãΝ n=ôãr& $yϑ Î/ 

šχθàÅÁs?    )77 ،يوسف(  
گفتند اگر او دزدي كرده است، برادري قبل از خود داشته ) برادران يوسف(آنها «

د و ون خود پنهان كريوسف ناراحتي را در. كرده است كه او نيز دزدي مي
تر  شما مقام و منزلت بدي داريد و خدا آگاه: گفت. نگذاشت از آن مطلع شوند
  ».داريد از چيزي است كه بيان مي

  :استفاده از نرم خوئي و تندخوئي در جاي خود - 3
 $£ϑs9 uρ Νèδ t“ £γy_ öΝÏδ Î—$yγpg¿2 tΑ$s% ’ÎΤθçGø$# 8 r̂'Î/ Ν ä3©9 ô⎯ ÏiΒ öΝä3‹Î/ r& 4 Ÿωr& 

šχ÷ρ ts? þ’ÎoΤr& ’Îûρé& Ÿ≅ ø‹s3ø9 $# O$tΡ r& uρ çöyz t⎦, Î!Í”∴ßϑø9 $# ∩∈®∪ βÎ* sù óΟ©9 ’ÎΤθè? ù's? ⎯Ïμ Î/ 

Ÿξsù Ÿ≅ø‹x. öΝä3s9 “Ï‰ΖÏã Ÿωuρ Èβθç/ tø) s?    )60-59، يوسف(  
برادر پدري خود : ساخت، گفت هآنها را آماد) با بار و بنه وتوشه(و هنگامي كه «

بهترين  دهم و يد كه من پيمانه را به تمام و كمال ميبين را نزد من آوريد مگر نمي

                                                           
 .310، ص 9، ج تفسير القاسمي -1
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دهم  ميزبانم؟ و اگر او را نزد من نياوريد، هيچ گونه گندم و حبوباتي به شما نمي
  ».و ديگر پيش من نيائيد

  .بدين صورت با نرمي سخنان خود را آغاز كرد و با شدت، پايان داد
  :عتماد به نفس با توكل به پروردگارا - 4

 tΑ$s% ©Í_ ù=yèô_$# 4’n? tã È⎦ É⎩!# t“ yz ÇÚ ö‘F{ $# ( ’ÎoΤÎ) îáŠÏ ym ÒΟŠÎ=tæ    )55 ،يوسف(  
ه من بسيار حافظ و مرا سرپرست اموال و محصوالت زمين كن؛ چرا ك: گفت«

  ».مي باشم) از مسائل اقتصادي و كشاورزي(نگهدار و بس آگاه 
كنترل كند و امور  راتا بتواند گذشته را به ياد بياورد و سياستها : قوت حافظه - 5

  :مردم را بداند
 u™!$y_uρ äοuθ÷zÎ) y# ß™θãƒ (#θè=yzy‰sù Ïμ ø‹n=tã óΟßγsùt yèsù öΝèδ uρ …çμ s9 tβρ ãÅ3ΖãΒ    

  )58، يوسف(  
و ايشان را شناخت، ولي آنان وي را  دو برادران يوسف به پيش يوسف آمدن«

  ».نشناختند
ر كامل، واضح و روشن ور را به طوتا بتواند ام: توانمندي قوه مخيله و تصور - 6

  :بازگو نمايد
 øŒÎ) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïμ‹Î/L{ ÏM t/r'̄≈ tƒ ’ÎoΤÎ) àM ÷ƒr& u‘ y‰tnr& u|³tã $Y6x. öθx. }§ôϑ¤±9 $#uρ 

tyϑs) ø9 $# uρ öΝ åκçJ÷ƒr& u‘ ’Í< š⎥⎪Ï‰Éf≈ y™    )4، يوسف(  
ه من در خواب ديدم كه يازده ستار! اي پدر: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت«

  ».كنند و همچنين خورشيد و ماه در برابرم سجده مي
  :و دوست داشتن و مسلط بودن بر آن آمادگي براي كسب دانش - 7

 àM÷èt7̈? $# uρ s'©# ÏΒ ü“Ï™ !$t/#u™ zΟŠÏδ≡tö/Î) t,≈ysó™ Î) uρ z>θà)÷ètƒuρ 4 $tΒ šχ%x. !$uΖs9 βr& 

x8Î ô³Σ «!$$Î/ ⎯ÏΒ &™ ó© x« 4 š Ï9≡ sŒ ⎯ÏΒ È≅ôÒsù «!$# $uΖ øŠn=tã ’n? tãuρ Ä¨$̈Ζ9$# £⎯Å3≈ s9 uρ 

usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβρ ãä3ô±o„    )38، يوسف(  
ما را نسزد . ام و من از آئين پدران خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي كرده«

اين لطف خداست در حق ما و در حق همه مردمان . كه چيزي را انباز خدا كنيم
  ».كنند وليكن بيشتر مردمان سپاسگزاري نمي
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 Éb>u‘ ô‰s% ©Í_ tF÷ s?#u™ z⎯ ÏΒ Å7 ù=ßϑø9 $# ©Í_ tFôϑ̄=tãuρ ⎯ÏΒ È≅ƒÍρ ù's? Ï]ƒÏŠ%tnF{ $# 4 tÏÛ$sù 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ |MΡr& ⎯Çc’Í<uρ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$# uρ ( © Í_ ©ùuθs? $VϑÎ=ó¡ãΒ 

© Í_ø) Åsø9 r& uρ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$$Î/    )101 ،يوسف(  
 هاي و مرا از تعبير خوابها آگا ز حكومت به من دادهتو بخشي ا! پروردگارا«

. تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي! اي آفريدگار آسمان و زمين. اي ساخته
  ».مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان

چنانكه، با آن دو جواني كه با او در زندان بودند، با : آميز با ضعفا برخورد شفقت - 8
  : ود و آنان را چنين خطاب قرار دادمفروتني رفتار ن
 Ä©t<Ås9|Á≈tƒ Ç⎯ôfÅb¡9$# Ò>$t/ö‘r&u™ šχθè%ÌhxtG•Β îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθø9$# â‘$£γs)ø9$#    

  )39، يوسف(  
  ».آيا خدايان پراكنده بهتراند يا خداي يگانه چيره! اي دوستان زنداني من«

  : نها گفتگو كردو در امور دين و دنيايشان با آ
 tΑ$s% Ÿω $yϑä3‹Ï? ù'tƒ ×Π$yèsÛ ÿ⎯Ïμ ÏΡ$s%y—öè? ωÎ) $yϑä3è? ù'¬6tΡ ⎯Ï&Î#ƒÍρ ù'tGÎ/ Ÿ≅ö6s% β r& 

$yϑä3u‹Ï? ù'tƒ 4 $yϑä3Ï9≡ sŒ $£ϑÏΒ © Í_ yϑ̄=tæ þ’În1 u‘ 4 ’ÎoΤÎ) àMø. ts? s'©# ÏΒ 7Θöθs% ω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ 

Ν èδuρ ÍοtÅzFψ$$Î/ öΝèδ tβρ ãÏ≈ x.    )37، يوسف(  
ان آگاه ترسد، شما را از تعبير خواببيش از آنكه جيره غذايي شما به شما گفت پ«

  ».خواهم ساخت
آورند و روز  ام كه به خدا ايمان نمي من از كيش گروهي دست كشيده: و گفت 

  .واپسين را قبول ندارند
  :فرمايد چنانكه قرآن مي ؛آنها نيز سخنان او را تاييد نمودند

 Ÿ≅ yzyŠuρ çμ yètΒ z⎯ ôfÅb¡9$# Èβ$u‹tFsù ( tΑ$s% !$yϑèδß‰tnr& þ’ÎoΤÎ) û©Í_1u‘ r& ç ÅÇôãr& #\ôϑyz ( 

tΑ$s%uρ ãyzFψ$# þ’ÎoΤÎ) û©Í_1u‘ r& ã≅ Ïϑômr& s− öθsù © Å› ù&u‘ # Z” ö9äz ã≅ ä.ù's? ç ö©Ü9 $# çμ÷Ζ ÏΒ ( $uΖ ø⁄ Îm; tΡ 

ÿ⎯Ï&Î#ƒÍρ ù'tGÎ/ ( $̄Ρ Î) š1ttΡ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $#    )36، يوسف(  
من درخواب ديدم : ف زنداني شدند؛ يكي از آن دو گفتمراه يوسدو جوان، ه«
من درخواب ديدم كه نان بر : فشارم و ديگري گفت شراب مي) برايكه انگور (
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كه تو را از زمره  آگاه كنما را از تعبير آن  ،خورند سر دارم و پرندگان از آن مي
  ».بينيم نيكوكاران مي

  :وجود قدرت انتقامعفو و گذشت با  - 9
 tΑ$s% Ÿω |=ƒÎ øYs? ãΝ ä3ø‹n=tæ tΠöθu‹ø9 $# ( ãÏøótƒ ª!$# öΝ ä3s9 ( uθèδ uρ ãΝ ymö‘ r& 

š⎥⎫ÏϑÏm≡ §9 $#   )92، يوسف(  
گونه سرزنش و توبيخي نيست به شما در ميان نيست  امروز هيچ: و گفت «

  ».ترين مهربانان است بخشايد؛ چرا كه او مهربان خداوند شما را مي
  : شت فاميل و خويشاوندانم و بزرگدااكرا -10

 (#θç7yδ øŒ$# © ÅÂ‹Ïϑs)Î/ #x‹≈ yδ çνθà) ø9 r'sù 4’n? tã Ïμô_uρ ’Î1 r& ÏNù'tƒ #ZÅÁt/ †ÎΤθè? ù&uρ 

öΝ à6Î=÷δ r'Î/ š⎥⎫Ïèyϑô_r&    )93، يوسف(  
بيندازيد تا بينا گردد و ) پدرم(اين پيراهن مرا با خود ببريد و آن را بر چهره او «

  ».من بياوريدهمه خانواده خود را نزد 
و : قوت بيان و شيوايي در تعبير خواب پادشاه و جذب دلهاي راعي و رعيت  - 11

  :گرفته از علم و دانش خدادادي بوداين فصاحت نشأت 
 $£ϑn=sù …çμ yϑ̄=x. tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) tΠöθu‹ø9 $# $uΖ ÷ƒt$s! î⎦⎫Å3tΒ ×⎦⎫ÏΒ r&    )54، يوسف(  
و در پيش ما بزرگوار و مورد از امروز ت: نمود گفتوقتي كه با او صحبت «

  ».اطمينان و اعتمادي
  :فراست و حسن تدبير -12

 tΑ$s% tβθããu‘ ÷“ s? yìö7y™ t⎦⎫ÏΖ Å™ $\/ r&yŠ $yϑsù ôΜ›?‰|Áym çνρ â‘ x‹sù ’Îû ÿ⎯Ï&Î# ç7.⊥ ß™ ωÎ) 

Wξ‹Î=s% $£ϑÏiΒ tβθè=ä. ù's?    )47، يوسف(  
د، جز اندكي كه كني گفت بايد هفت سال پياپي بكاريد و آنچه را كه درو مي«

  »خوريد در خوشه نگاه داريد مي
اي استوار و محكم است؛  شكي نيست كه رابطة داستانهاي قرآني با اخالق، رابطه

زيرا اهداف داستانهاي قرآني عالوه بر تذكر و تشويق به اخالق واال كه براي فرد، 
ادرست و منع نمودن از اخالق ن. خانواده، جماعت، دولت، ملت و تمدن مفيد باشد

اصحاب و ياران . شود ناشايستي است كه سبب نابودي و فروپاشي امتها و ملتها مي
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 هاي قرآني بود، زندگي خويش بر اساس تعاليم ايشان كه مبناي آن آموزه  پيامبر اكرم
ذكر چنين تعاليمي، بخشي از اخالق قرآني بود كه آن را به عنوان . نمودند سپري مي را

طبعاً سنت و رهنمود . قصد بررسي كامل و همه جانبه آن را نداشتم مثال ارائه دادم و
نياز به تفصيل و بيان بيشتري دارد و برنامة نبوي و قرآني در مورد اخالق،   پيامبر اكرم

انگيز است؛ چون اين شيوه از سوي پروردگار جهانيان و داراي  نظير و شگفت اي بي شيوه
  :از ويژگيهاي آن عبارتند از برخي. ويژگيهاي منحصر به فرد است

منبع كامل اخالق در برنامه رباني توسط قرآن و سنت نماد پيدا كرده و حدود  - 1
  .ه و ناپسند، بيان شده استدخصلتهاي پسندي

آفريند، اميد داشتن به پاداش  نمايد و علم و آگاهي مي آنچه رفتار را كنترل مي - 2
  .خدا و سراي آخرت است

ترين مفاهيم خود  رود، با كامل اية تربيت اخالقي به شمار ميالگوي عملي كه پ - 3
  :فرمايد چنانكه خداوند مي. 1نماد پيدا كرده است  در پيامبر اكرم
 y7 ¯Ρ Î) uρ 4’n? yès9 @,è=äz 5ΟŠÏàtã    )4، قلم(  
  ».هستي) يعني صفات پسنديده و افعال حميده(تو داري خوي سترگ «

ا بكتاب خدا، به اخالق اهميت بزرگي داده و برنامه و شيوة نبوي برگرفته از 
هاي گوناگون به تمسك به فضائل اخالقي تشويق نموده است و از ارتكاب  شيوه

ش قرآن به اخالق از نگرش آن ربر حذر داشته است و نگ آن زشتيهاي اخالقي و انواع
اي بناي با ه گيرد؛ پس از اگر عقايد، اركان و پايه به جهان وزندگي و انسان سرچشمه مي
دهند و قوانين شرعي خشت اين بنا و راههاي  شكوه جامعة اسالمي را تشكيل مي

بخشد  شوند؛ اخالق نيكو نيز شكوه و رونق را به اين بناي بلند مي ورودي آن شمرده مي
هاي درخت پر شاخ و  دهد و اگر عقيدة اسالمي ريشه و به آن رنگ خدايي و ممتاز مي

 هاي و شكوفه ها دهند و شريعت و قوانين اسالمي نماد شاخه برگ اسالم را تشكيل مي
بخش و منظرة زيبا و دلكش آن  هاي آرام هاي رسيده و سايه آن هستند؛ اخالق نيز ميوه

  2.باشند مي

                                                           
 .603، ص في القرآن كريم ةالوسيط -1
 .425، ص المنهاج القرآني للتشريع -2
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در تربيت اصحاب و يارانش اثرگذار و اثرپذير بود تا اخالق از دايره   كرماپيامبر 
اي اعتقادي باشد مانند  خواه مسئله، قضيه تئوريك به واقعيت اجرايي متحول شود،

اي عبادي مانند شعائري كه براي  مدنظر داشتن خدا و اميد داشتن به آخرت يا قضيه
گيرند و با تكامل  ها و پاكيزه كردن نفسها انجام مي تربيت وجدانها و صيقل دادن اراده

ايجاد گرديد كه اي در درون مسلمانان  دعوت اسالمي و رسيدن آن به حكومت، انگيزه
  :گرديد و آنها عبارتند بودند از يموجب پايبندي او م

جهت پاسداري از ارزشهاي اخالقي مانند حدود و قصاص كه فرد  :قانونگذاري -الف
و تجاوز به آبرو و ) با قتل و سرقت(و جامعه را از تجاوز بر جان ومال ديگران 

 به وسيلة شراب و ساير مواد(تن و تجاوز بر خويش) زدن با زنا و تهمت(حيثيت مردم 
  .داشت، وضع گرديد باز مي) كننده ستم
اين قوه در جامعه بر اساس امر به معروف و نهي از  :قدرت بازدارندة جامعه –ب 

پذيري آنان در برابر يكديگر شكل  منكر و حس خيرخواهي مؤمنان و مسئوليت
مانند زكات و نماز و گرفت و خداوند نيز اين مسئوليت را در رديف عبادتهايي 

  .ذكر نموده است  اطاعت از خدا و پيامبر اكرم
 tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝßγàÒ÷èt/ â™!$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 šχρâ ßΔù'tƒ 

Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ζßϑø9 $# šχθßϑŠÉ)ãƒuρ nο4θn=¢Á9 $# šχθè?÷σ ãƒuρ 

nο4θx. ¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ ßγçΗxq ÷zy™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã 

ÒΟŠÅ3ym    )71، توبه(  
همديگر را به كار . مردان و زنان مؤمن برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند«

گزارند و  دارند و نماز را چنانكه بايد مي خوانند و از كار بد باز مي نيك مي
ند ا ايشان كساني. كنند و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي پردازند زكات را مي
خداوند توانا و . گرداند زودي ايشان را مشمول رحمت خود ميه كه خداوند ب
  ».حكيم است

ين امت بر خداوند نيز امر به معروف و نهي از منكر را عنصر و عامل اصلي برتري ا
  :ساير امتها دانسته است



304 الگوي هدايت

 öΝçGΖ ä. u öyz >π ¨Βé& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔù's? Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã 

Ìx6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# tβ% s3s9 #Z ö yz 

Ν ßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ çsYò2r& uρ tβθà) Å¡≈x ø9$#    )110، آل عمران(  
ايد  بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده) اي پيروان محمد(شما «
نمائيد و به خدا ايمان داريد و اگر  امر به معروف و نهي از منكر مي) مادام كه(

اهل كتاب ايمان بياورند، براي ايشان بهتر است، ولي تنها عده كمي از آنان با 
  ».ايمانند و بيشتر ايشان فاسق هستند

  .اثر آن در دوران مدني آشكار گرديدو اين سلطه و قدرت و 
بعد از اينكه تشكيل دولت اسالمي نيازي ضروري به نظر  :سلطه دولت اسالمي –ج 

هاي محكم اخالقي تأسيس گرديد كه بدانها پايبند بود تا بتواند آنها  رسيد، بر پايه مي
عمل را  را در ميان ساير افراد و نهادهاي زير مجموعة خويش به اجرا در آورد و اين

  1.دانست از وظايف مهم خود و دليل مشروعيت خويش مي
در جهت تربيت اصحاب و يارانش در مكه نتايج و   سعي و تالش پيامبر اكرم

توسعه دعوت و ثمرات خويش را داد و بيست و اندي از اصحاب و ياران ايشان بعد از 
مهم فرماندهي رهبري  مسئوليتهايپيشرفت چه در زمان حيات ايشان و چه بعد از وفات، 

را به عهده گرفتند و رهبران بزرگ دين اسالم گرديدند و بيست نفر ديگر، بيشتر آنان يا 
بدين صورت . چشم از جهان فرو بستند  شهيد شدند يا در زمان پيامبر اكرم

نه نفر . ترين شخصيتهاي امت، به طور مطلق، از ميان مسلمانان صدر اسالم بودند بزرگ
برترين افراد امت به شمار   ه بهشت مژده داده شدند كه بعد از پيامبر اكرماز آنان ب

بزرگ هايي بودند كه با جان فداييها در ساختن تمدن  آيند و برخي از آنها نمونه مي
بن ابي طالب و عمار بن ياسر، عبداهللا بن مسعود، ابوذر، جعفر : م شدند مانندياسالمي سه

ترين زن امت، خديجه  از مسلمانان صدر اسالم بزرگهمچنين يكي ديگر .  ديگران
ام فضل ابن حارث، اسماء : هاي واالي ديگر از زنان مانند نهباشد و نمو رضي اهللا عنها مي

  .ذات النطاقين، اسماء بنت عميس و ديگران نيز بودند
تربيت عقيدتي، روحي، عقلي و اخالقي اصحاب و ياران   به هر حال پيامبر اكرم

ا بر عهده داشت و بر اين اساس آنها پيشگامان و راهنماي امت به شمار خويش ر
                                                           

 .433همان، ص  -1
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پرداخت و آنان را از عقايد و  به تزكيه و تربيت آنها مي  رسول خدا. 1روند مي
نمود؛ پس اگر شخص مسلماني كه موفق شده است  آلودگيهاي دوران جاهليت دور مي

د، فضل صحبت را دريافته است؛ حال اش ببين را در دوران زندگي  يك بار پيامبر اكرم
گرفته و از نور وجودش منور و  كسي كه روزانه همراه او بوده و از او دانش فرا مي

گرفته و زير نظر وي تربيت شده است، چگونه  شده و از كالمش انرژي مي عطرآگين مي
  2!خواهد بود

                                                           
 .201، ص 1، ج التربه القياديه -1
 .203-202، ص 1همان، ج -2
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ي مشركان در دعوت آشكار و روشها
 مبارزه با آن



 



 

  

  فصل اول
  آشكار ساختن دعوت

در راستاي تربيت اصحاب و يارانش و تربيت   ز اقدامات ارزندة پيامبر اكرمبعد ا
عوت با نزول اين هاي عقيدتي، عبادي و اخالقي وقت آشكار كردن د بر پايه آنان نمودن

  :ها فرا رسيد آيه
 Ÿξsù äíô‰s? yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) tyz# u™ šχθä3tGsù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/¤‹yèßϑø9 $# ∩⊄⊇⊂∪ ö‘ É‹Ρ r&uρ 

y7 s? uÏ±tã š⎥⎫Î/ tø%F{$# ∩⊄⊇⊆∪ ôÙÏ ÷z$# uρ y7yn$uΖy_ Ç⎯ yϑÏ9 y7 yèt7̈? $# z⎯ÏΒ 

š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ∩⊄⊇∈∪ ÷βÎ* sù x8öθ|Átã ö≅à) sù ’ÎoΤÎ) Ö™ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès?   
  )216 -  213 ،شعرا(  

از ) اگر چنين كني(جز خدا، معبودي را به فرياد مخوان و پرستش مكن كه ه ب«
ندگان خواهي بود و خويشاوندان نزديك خود را بترسان و بال زمره عذاب شو

كنند، بگستران و اگر  خود را براي مؤمناني كه از تو پيروي مي) محبت و مودت(
  ».آنان از فرمان تو سركشي كردند بگو من از كار شما بيزارم

يكتا ان آوردن به خداي مياخاندانش را جمع كرد و آشكارا آنها را به   پيامبر اكرم
فرا خواند و از عذاب سخت و آتش جهنم آنان را ترساند و از آنان خواست تا با انجام 

  1.اعمال نيك خود را آتش جهنم برهانند
‘ öاز ابن عباس روايت است كه وقتي آيه  É‹Ρ r&uρ y7 s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø%F{$#  » و اينك

كوه صفا باال رفت و ر ب  نازل شد پيامبر اكرم» خويشاوندان نزديك خود را بيم ده
هاي قريش را صدا زد تا اينكه جمع  و تمام تيره! اي بنو عدي! اي بني قمر«: فرياد برآورد

. فرستاد تا ببيند چه خبر است اي را مي توانست بيايد، فرستاده شدند و اگر كسي نمي
كه  اگر به شما خبر دهم: رسول خدا فرمود. ابولهب آمد و مردان زيادي از قريش آمدند

: كنيد؟ گفتند رد، سخن مرا باور ميلشكري از آن طرف دره قصد يورش به شما را دا
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. بي سخت پيش رو داريدعذا: گفت ! ايم پذيريم؛ چون از شما سخن دروغي نشنيده مي
  !اي؟ هالك شوي، آيا به خاطر اين ما را در اينجا گرد آورده: ابولهب گفت

  :بولهب اين سوره نازل شددر جواب ا
 ôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1 r& 5=yγs9 ¡=s? uρ ...    )مسد(  
  »... .خشكيده باد دو دست ابولهب و خشكيده شد «

در روايتي ديگر آمده است كه ساير طوايف قريش را قبيله به قبيله خطاب كرد و 
خودت را از آتش ! اي فاطمه: ا از آتش نجات دهيد و در آخر گفتخودتان ر: گفت 

تنها حقي ! توانم بكنم برابر خداوند هيچ گونه حمايتي از تو نمينجات بده؛ زيرا من در 
  1.كنم كه شما بر من داريد، حق خويشاوندي است كه من نيز آن را رعايت مي

گرا و جدي بودند و با مردي روبرو شده بودند كه  افراد قبيلة قريش، انسانهايي واقع
در حالتي كه او تمامي جوانب را  راستگويي و امانتداري او را تجربه كرده بودند، آن هم

و  داشتند؛ پس انصافگرفت و آنان فقط يك جنبه را در نظر  مدنظر داشت و در نظر مي
هوشياري ايشان آنها را به تصديق وي وادار نمود و مجبور شدند كه تاييدش كنند از 

  .آري: صدا گفتند اين رو يك
شنوندگان تحقق پذيرفت، پيامبر وقتي اين مرحله طبيعي و ابتدايي تمام شد و گواهي 

او با اين سخن در . دهم من شما را از عذابي كه پيش رو داريد، بيم مي: گفت  اكرم
حقيقت جايگاه نبوت را به آنها شناساند و آنان را با ويژگيها و حقايق پنهان و علوم و 

مت و معارف نبوي آشنا كرد و اين سخن ايشان، موعظه و هشداري بود كه با چنان حك
آن حضرت بسيار ساده و . سابقه است شيوايي بيان گرديد كه در تاريخ اديان و نبوتها بي

اما . 2همگي ساكت شدند. ترين راه ممكن، رسالتش را ابالغ نمود رسا و از نزديك
ما را گرد آورده بودي؟ و  ،براي هميشه هالك و نابود شوي، براي همين: ابولهب گفت 

هاي تبليغ و اعالم را براي امت بنا نهاد و جاي بلندي را كه  پايه  مبا اين كار پيامبر اكر
كوه بود، انتخاب نمود و اين كاري است كه در عصر ما توسط ايستگاههاي فرستندگي 

همچنين رسول خدا براي دعوت خود اساس و پايه . گيرد براي پخش صدا، انجام مي
رساني جزو وظايف آنان  اطالعمحكمي همانند راستگويي انتخاب نمود و كساني كه 
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رساني به آنها يا  است، بر اين نكته آگاهند كه ارتباط برقرار كردن با مردم به قصد اطالع
دعوت دادن آنها بايد بر اساس اصل اعتماد ميان گوينده و مخاطبان باشد و محتواي پيام 

عي است كه طبي. 1نيز بايد حقيقت و راست باشد و دروغ در آن جايگاهي نداشته باشد
بايد دعوت علني و آشكار را با هشدار دادن خويشاوندان نزديكش آغاز   پيامبر اكرم

دار بود و آغاز  گرايي در آن عميق و ريشه نمود؛ زيرا مكه سرزميني بود كه روح قبيله مي
. نمود دعوت از خويشاوندان نزديك به ايشان در راستاي تحقق اهداف رسالت كمك مي

اي  آمد، اثر ويژه عوت در شهر مكه كه مركز مهم ديني به حساب ميهمچنين بايد د
آوردند و از طرفي  داشت تامردمان اين شهر مهم هر چه سريعتر به اسالم ايمان مي مي

البته اين بدان معني نيست كه . هاي عرب داشت ديگر نيز قريش اثر مهمي بر ديگر قبيله
م، اولين گام در راستاي تحقق رسالت اسالم براي قريش آمده بود؛ بلكه دعوت اسال

  :چنانكه خداوند فرمود ؛2جهاني اسالم بود
 !$tΒ uρ š≈oΨ ù=y™ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôq y‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèù=Ïj9    )107 ،انبياء(  
  ».ايم ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده) اي پيغمبر(«
  :فرمايد همچنين مي
 !$tΒ uρ y7≈oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 # ZÏ±o0 # \ƒÉ‹tΡ uρ £⎯ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# 

Ÿω šχθßϑn=ôètƒ    )28، سباء(  
دهنده باشي  رسان و بيم تا مژده مايم مگر براي همه مرد و ما تو را نفرستاده«

  ».خبرند وليكن اكثر مردم بي
ان بعد از اينكه دعوت مراحل فرايند خويش را طي نمود و به دعوت خويشاوند

درصدد دعوت هر كس و هر قبيله و شهري بر آمد و در   پيامبر اكرم ،منحصر نماند
داد و به هر غالم  آمد و در موسم و مواقف حج نيز دعوت مي انجمنها و مجالس آنها مي

و  3داد شد، او را دعوت مي و آزاد و قوي و ضعيف و ثروتمند و فقيري كه روبرو مي
  :اين آيه آغاز گرديد با نازل شدن شروع اين مرحله

                                                           
 .121، عبدالوهاب، كحيل، ص الحرب النفيسه ضد االسالم -1
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 ÷íy‰ ô¹$$sù $yϑÎ/ ãtΒ ÷σ è? óÚÌôãr& uρ Ç⎯tã t⎦⎫Ï. Îô³ßϑø9 $# ∩®⊆∪ $̄Ρ Î) y7≈ oΨ ø‹x x. 

š⎥⎪Ï™ Ì“öκtJ ó¡ßϑø9 $# ∩®∈∪ š⎥⎪Ï%©!$# tβθè=yèøg s† yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) tyz# u™ 4 t∃ öθ|¡sù 

šχθßϑn=ôètƒ ∩®∉∪ ô‰s) s9 uρ ÞΟn=÷ètΡ y7̄Ρ r& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ ô‰|¹ $yϑÎ/ tβθä9θà) tƒ    
  )97- 94 ،حجر(  

شوي و به مخالفت  پس آشكارا بيان كن آنچه را كه بدان دستور داده مي«
داريم، آناني  استهزاكنندگان مصون و محفوظ مي از ما، تو را. مشركان اعتنا مكن

دهند، به زودي خواهند دانست و ما  كه معبود ديگري را همراه خدا قرار مي
  ».شود گويند، تنگ مي آنچه ميات از  دانيم كه سينه مي

كفار در مقابل دعوت آشكار، درصدد ايجاد سد راه، رويگرداني، تمسخر، آزار دادن، 
و يارانش   ميان پيامبر اكرم نبرد ريزي شده برآمدند بنابراين، برنامه ه يتكذيب و توطئ

از يك طرف و ميان بزرگان و رهبران بت پرست از طرف ديگر شدت گرفت و مردم 
دادند و اين  كه اخبار اين كشمكش و نبرد را به اقصي نقاط جزيره عربستان انتقال ميم

ها سخن نادرستي شايع  ترين دشمنان اسالم در ميان قبيله عمل از آنجا كه سرسخت
هاي رهبران كفر و شرك را  كردند به نفع دعوت اسالم از مردم، ادعاها و گفته مي
اي شايع شده بود كه  و اين حادثة بزرگ به گونه  كرمخبر نبوت پيامبر ا. پذيرفتند نمي

ترين اعتراضات رهبران  بزرگ. گفتند در همه جا و در هر مجلس و منزل، از آن سخن مي
شرك، متوجه توحيد و ايمان به معاد و رسالت پيامبر و يگانه بودن خداوند متعال و 

  .ايمان داشته به روز قيامت و قرآن كريم بود
  :شود خ آنها به طور مشروح بيان ميتراضات مشركان و پاسترين اع مهم

تمام كافران مكه منكر اين موضوع كه خداوند آنها و : شرك ورزيدن به خدا  -1
  :فرمايد ه است، نبودند؛ چنانكه ميرا آفريد موجودات

 ⎦È⌡ s9 uρ Ν ßγtFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ £⎯ä9θà) u‹s9 ª!$# 4 È≅è% ß‰ ôϑptø: $# 

¬! 4 ö≅t/ öΝ èδçsYò2 r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ    )25، لقمان(  
گويند  هر گاه از آنان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است؟ حتماً مي«

  ».دانند بگو ستايش خدا را سزاست، ولي اكثر آنان نمي. خدا
خدا نزديك نان را به بردند كه بتان، آ كردند و گمان مي آنها بتها را پرستش مي

  :نمايد مي
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 Ÿωr& ¬! ß⎯ƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø: $# 4 š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#ρ ä‹sƒªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ u™!$uŠÏ9 ÷ρ r& $tΒ 

öΝ èδß‰ ç6÷ètΡ ωÎ) !$tΡθç/ Ìhs) ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ø9 ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3øts† óΟßγoΨ ÷ t/ ’Îû $tΒ öΝèδ Ïμ‹Ïù 

šχθàÎ=tGøƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ ôγtƒ ô⎯ tΒ uθèδ Ò>É‹≈x. Ö‘$¤ Ÿ2    )3، زمر(  
كساني كه جز خدا . براي خدا است و بس ،تنها طاعت و عبادت خالصانه! هان«

ما آنان را پرستش :) گويند  مي. (گيرند سرپرستان و ياوران ديگري را بر مي
خداوند روز . كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند نمي

. ربارة چيزي كه در آن اختالف دارند، داوري خواهد كردقيامت ميان ايشان د
  ».كند خداوند دروغگوي كفرپيشه را هدايت و رهنمون نمي

پرستي از ملتهاي همسايه به آنها  پرست نبودند؛ بلكه بت مردم مكه در اصل بت
خداوند  رسيده بود بنابراين، با انكار و تعجب از دعوت توحيد، استقبال كردند؛ چنانكه

  :فرمايد مي
 (#þθç6Åg x”uρ βr& Μèδ u™!% ỳ Ö‘ É‹Ζ•Β öΝ åκ÷]ÏiΒ ( tΑ$s%uρ tβρ ãÏ≈s3ø9 $# # x‹≈ yδ ÖÅs≈ y™ ë>#¤‹x. 

∩⊆∪ Ÿ≅ yèy_r& sπ oλÎ;Fψ$# $Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡uρ ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ í™ó© ý s9 Ò>$yfãã ∩∈∪ t,n=sÜΡ $# uρ 

_|yϑø9 $# öΝåκ÷] ÏΒ Èβr& (#θà±øΒ $# (#ρç É9 ô¹$# uρ #’n? tã ö/ä3ÏGyγÏ9# u™ ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ Ö™ó© ý s9 ßŠ#tãƒ ∩∉∪ 

$tΒ $uΖ ÷èÏÿxœ # x‹≈ pκÍ5 ’Îû Ï'©# Ïϑø9 $# ÍοtÅzFψ$# ÷βÎ) !# x‹≈yδ ωÎ) î,≈n=ÏG÷z$#    )7-4، ص(  
يشان آمده است و كافران اي از خودشان به سو در شگفتند از اينكه بيم دهنده«

اين همه خدايان، آيا او به جاي . اين جادوگر بسيار دروغگويي است: گويند مي
سركردگان ايشان . به خداي واحدي معتقد است؟ واقعاً اين چيز شگفتي است

اين همان چيزي . كه برويد و بر خدايان خود ثابت و استوار باشيد ندراه افتاد
ايم، اين جز دروغ  ما در آئين ديگري، اين را نشينده. شود است كه خواسته مي

  ».ساختگي نيست
در مورد خداوند بلكه در مورد رابطه خدا با آفريدگانش، تفكري  تفكر آنها نه تنها

كردند كه خداوند همسري از جنها دارد و فرشتگان را  نادرست بود؛ زيرا گمان مي
كرد كه جنها و  شد و بيان مي هاي قرآن نازل مي از اين رو آيه! دانستند دختران خدا مي

 يز مخلوق خدا است و او كسي را بهفرشتگان مخلوق خدا هستند، همانطور كه انسان ن
  :فرزندي بر نگرفته و همسري ندارد
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 (#θè=yèy_uρ ¬! u™!% x. u à° £⎯Åg ø:$# öΝ ßγs) n=yzuρ ( (#θè%tyzuρ …çμ s9 t⎦⎫ ÏΖt/ ¤M≈oΨ t/uρ Î ötóÎ/ 5Οù=Ïæ 

4 …çμ oΨ≈ysö7ß™ 4’n?≈ yès? uρ $£ϑtã šχθàÅÁtƒ ∩⊇⊃⊃∪ ßìƒÏ‰t/ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( 

4’̄Τr& ãβθä3tƒ …çμ s9 Ó$s!uρ óΟs9 uρ ⎯ä3s? …ã&©! ×π t6Ås≈ |¹ ( t,n=yzuρ ¨≅ ä. &™ó© x« ( uθèδ uρ Èe≅ä3Î/ 

>™ó© x« ×Λ⎧ Î=tæ    )101-100، انعام(  
سازند، در حالي كه خداوند خود آنان و  فرشتگان و اهريمنان را شركاء خدا مي«

از اين صفاتي خداوند منزه و به دور . همه مالئكه و شياطين را آفريده است
خدا كسي است كه آسمانها و زمين را از . كنند او را بدانها توصيف مي هاست ك

چگونه ممكن است فرزندي داشته باشد در حالي . نيستي به هستي آورده است
  ».كه او همسري ندارد؟ و همه چيز را آفريده و او آگاه از هر چيز است

گردد كه جنها به  وضوع اثبات ميهاي قرآن، اين م همچنين بر اساس مضامين آيه
و خدا اي نژادي و نسبي ميان آنها  كنند و اين مطلب را كه رابطه بندگي خداوند اقرار مي

  :نمايد وجود دارد، انكار مي
 (#θè=yèy_uρ …çμuΖ÷t/ t⎦÷⎫t/uρ Ïπ̈ΨÅgø:$# $Y7|¡nΣ 4 ô‰s)s9uρ ÏMyϑÎ=tã èπ̈ΨÅgø:$# öΝåκ̈ΞÎ) tβρç|Øósßϑs9    

  )158 ،صافات(  
آنان معتقد به خويشاوندي و نزديكي ميان خدا و جنيان هستند، در صورتي كه جنيان «

  ».احضار مي شوند) مشركان در صورت شرك ورزي(خودشان ودانند كه  مي
و از روي گمان و خيال خواست كه از حق پيروي نمايند  و قرآن از مشركان مي

  :سخن نگويند
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$Î/ tβθ‘ϑ|¡ãŠs9 sπ s3Í×̄≈ n=pR ùQ $# sπ u‹Ïϑó¡n@ 4©s\Ρ W{ $# ∩⊄∠∪ 

$tΒ uρ Μçλm; ⎯Ïμ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟù=Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £⎯ ©à9$# ( ¨βÎ) uρ £⎯ ©à9$# Ÿω ©Í_ øóãƒ z⎯ÏΒ 

Èd,ptø: $# $\↔ø‹x©    )28- 27، نجم(  
وصف و كساني كه به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي زنان، «

دانند و جز از ظن و گمان  ايشان در اين باب چيزي نمي. كنند نامگذاري مي
  ».گرداند نياز نمي كنند و ظن و گمان هم از حق بي پيروي نمي
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پردازند كه معقول نيست كه خداوند به  هاي قرآن به اين موضوع مي همچنين آيه
كان ارزش از نظر مشر دختران(مشركان فرزند پسر بدهد و خود دختراني داشته باشد 

  :)كمتري از پسران داشتند
 ö/ ä38xô¹r'sù r& Νà6 š/u‘ t⎦⎫ ÏΨ t7ø9$$Î/ x‹sƒªB $# uρ z⎯ ÏΒ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# $·W≈ tΡ Î) 4 ö/ä3̄Ρ Î) 

tβθä9θà) tGs9 »ωöθs% $VϑŠÏàtã    )40، اسراء(  
آيا پروردگارتان پسران را ويژه شما كرده است و از فرشتگان، دختراني را «

  ».داريد  واقعاً شما سخن بسيار عظيمي بيان مي. د كرده استخاص خو
  :دليل خود، خواهند بود هاي بي سازد كه مسئول گفته و به مشركان خاطرنشان مي

 (#θè=yèy_uρ sπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# öΝ èδ ß‰≈t6Ïã Ç⎯≈uΗ÷q §9 $# $·W≈ tΡ Î) 4 (#ρß‰Îγx© r& öΝßγs) ù=yz 4 

Ü=tGõ3çGy™ öΝ åκèEy‰≈ yγx© tβθè=t↔ó¡ç„uρ    )19، زخرف(  
آيا ايشان . آورند آنان فرشتگان راكه بندگان خداي مهربانند، مؤنث به شمار مي«

اند؟ اظهار  به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته و خلقشان را مشاهده نموده
  ».گردند شود و بازخواست مي و گواهي ايشان ثبت و ضبط مي

آنان را به ايمان در مورد   از اينكه پيامبر اكرممشركان پس  :قيامت انكار روز -2
  :پرداختند  پيامبر اكرم معاد دعوت نمود، آنان به استهزاء و تكذيب

 tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. ö≅yδ öΝ ä3—9ß‰tΡ 4’n? tã 9≅ã_u‘ öΝä3ã∞Îm7t⊥ ãƒ #sŒÎ) óΟçFø%Ìh“ ãΒ ¨≅ä. 

A− ¨“ yϑãΒ öΝä3̄Ρ Î) ’Å∀s9 9, ù=yz >‰ƒÏ‰y_ ∩∠∪ 3“ utIøùr& ’n? tã «!$# $¹/É‹x. Πr& ⎯Ïμ Î/ 8π̈Ζ Å_ 3 

È≅t/ t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$Î/ ’Îû É># x‹yèø9 $# È≅≈n=Ò9$# uρ Ï‰‹Ïèt7ø9 $#    
  )8-7، سبا(  

دهد از اينكه  آيا مردي را به شما بنماييم كه شما را خبر مي: گويند كافران مي«
آيا او بر . كنيد اي پيدا مي ، آفرينش تازههنگامي كه پيكرهايتان كامالً متالشي شد

بندد يا نوعي ديوانگي دارد؛ بلكه كساني كه به آخرت ايمان  خدا دروغ مي
  ».ندارند، گرفتار عذاب و گمراهي عميقي هستند

  :پذيرفتند كردند و نمي ا انكار ميمشركان زنده شدن مردگان ر
 (#þθä9$s%uρ ÷βÎ) }‘Ïδ ωÎ) $oΨ è?$uŠym $u‹÷Ρ ‘‰9$# $tΒ uρ ß⎯øtwΥ t⎦⎫ ÏOθãèö7yϑÎ/    )29، انعام(  
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زندگي تنها همين زندگي دنياي ما است و ما هرگز برانگيخته : گويند و آنان مي«
  ».شويم نمي

سوگند  تاكيدو بر اين باور غلط خود با ) و قيامت و دوزخ و بهشتي در ميان نيست(
  :كنند ياد مي

 (#θßϑ|¡ø%r& uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝ ÎγÏΖ≈ yϑ÷ƒr&   Ÿω ß]yèö7tƒ ª!$# ⎯ tΒ ßNθßϑtƒ 4 4’n? t/ #́‰ ôãuρ 

Ïμ ø‹n=tã $y) ym £⎯ Å3≈ s9 uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊂∇∪ t⎦ Îi⎫ t7ãŠÏ9 ãΝ ßγs9 “Ï%©!$# 

tβθà Î=tFøƒs† ÏμŠÏù zΟn=÷èu‹Ï9 uρ š⎥⎪Ï%©!$# (# ÿρ ãx x. öΝåκ̈Ξ r& (#θçΡ% x. t⎦⎫Î/ É‹≈Ÿ2   
  )39-38، نحل(  

ميرد، زنده  كنند كه خداوند هرگز كسي را كه مي خدا سوگند ياد ميموكّدانه به «
دانند تا اينكه  وعدة خدا قطعي است وليكن بيشتر مردمان نمي ،آري. گرداند نمي

ورزند و اينكه  براي ايشان روشن گرداند چيزي را كه درباره آن اختالف مي
  ».كافران بدانند كه ايشان دروغگويند

د كنيم كه قيامت و رستاخيزي وجو دران ما را زنده كنيد، قبول ميگفتند اگر پ آنها مي
  :فرمايد دارد؛ چنانكه خداوند مي

 (#θä9$s%uρ $tΒ }‘Ïδ ωÎ) $uΖ è?$uŠym $u‹÷Ρ ‘‰9$# ßNθßϑtΡ $u‹øtwΥuρ $tΒ uρ !$uΖ ä3Î=öκç‰ ωÎ) ã÷δ¤$!$# 

4 $tΒ uρ Μçλm; y7Ï9≡ x‹Î/ ô⎯ ÏΒ AΟù=Ïæ ( ÷βÎ) öΛèε ωÎ) tβθ‘Ζ Ýàtƒ ∩⊄⊆∪ # sŒÎ) uρ 4’n? ÷Gè? öΝ Íκön=tã 

$oΨ çF≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨÉi t/ $̈Β tβ% x. öΝ åκtJ¤fãm HωÎ) βr& (#θä9$s% (#θçGø$# !$oΨ Í←!$t/$t↔Î/ βÎ) óΟçFΖ ä. 

t⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ È≅è% ª!$# ö/ä3‹ÍŠøtä† §Ν èO óΟä3çF‹Ïϑãƒ §Ν èO ö/ ä3ãèyϑøg s† 4’n<Î) ÇΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

Ÿω |=÷ƒu‘ ÏμŠÏù £⎯ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθçΗs>ôètƒ ∩⊄∉∪ ¬!uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$# 7‹Í×tΒ öθtƒ çy£øƒs† šχθè=ÏÜö7ßϑø9 $#   
  )27- 24 ،جاثيه(  

حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سر : گويند منكران رستاخيز مي«
گيرند  ميرند و گروهي جاي ايشان را مي گروهي از ما مي. بريم در كار نيست مي

آنان چنين سخني را از روي يقين . سازد و جز طبيعت و روزگار ما را هالك نمي
هنگامي كه آيات . زنند برند و تخمين مي ان ميبلكه تنها گم ؛گويند و آگاهي نمي

گويند  شود در برابر آنها دليلي جز اين ندارد كه مي روشن ما بر آنان خوانده مي
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خداوند : بگو . گوييد پدران و نياكان ما را زنده كنيد و بياوريد اگر راست مي
آن ميراند، سپس در روز قيامت كه در  كند، سپس شما را مي شما را زنده مي

  » .دانند آورد وليكن بيشتر مردم نمي ترديدي نيست شما را گرد مي
شود  مالكيت و حاكميت انسانها و زمين از خدا است و آن روز كه قيامت بر پا مي

اند كه آن كسي كه براي نخستين بار آنها را  بينند و فراموش كرده گرايان زيان مي باطل
  1.قيامت زنده كندروز  در تواناست كه آنها را ،آفريده است

اي  ابي بن خلف در حالي كه استخواني فرسوده و پوسيده: اند مجاهد و ديگران گفته
: داد، نزد رسول خدا آمد و گفت  كرد و به باد مي مي كامالً خردبه دست داشت و آن را 

: گفت  نمايد؟ پيامبر اكرم بريد كه خداوند اين را زنده مي آيا گمان مي! اي محمد
آن گاه اين . اندگرد كند و در دوزخ حشر مي ميراند، سپس زنده مي وند تو را ميآري،خدا

  2:آيات نازل گرديد
 óΟs9 uρ r& ttƒ ß⎯≈|¡Ρ M}$# $̄Ρ r& çμ≈oΨ ø) n=yz ⎯ ÏΒ 7π xõÜœΡ #sŒÎ* sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×⎦⎫Î7•Β ∩∠∠∪ 

z>u ŸÑuρ $oΨ s9 WξsWtΒ z©Å¤tΡ uρ …çμ s)ù=yz ( tΑ$s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ãƒ zΝ≈sàÏèø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ 

ö≅è% $pκÍ‹ósãƒ ü“Ï%©!$# !$yδ r't±Σ r& tΑ̈ρ r& ;ο§tΒ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ    
  )79-77 ،يس(  

ايم و هم اينك او  آيا انسان نديده است كه ما او را از نطفه ناچيزي آفريده«
 زند و خيزد و براي ما مثال مي پرخاشگري است كه آشكارا به پرخاش بر مي

تواند اين استخوانهايي  چه كسي مي: گويد كند و مي خود را فراموش مي آفرينش
بگو كسي كه او را آفريده است، دوباره . اند زنده كند را كه پوسيده و فرسوده

  ».گرداند و او بس آگاه از همه آفريدگان است زنده مي
از مرگ، به  هاي قرآن كريم در قانع ساختن مردم به رستاخيز و زنده شدن پس شيوه

فرا خواندن عقل و برانگيختن فطرتها تكيه كرده بود و خداوند، بندگانش را تذكر داد كه 
نمايد كه بندگان را پس از مرگ براي پس دادن حساب زنده  حكمتش چنين اقتضا مي

كند و خاطر نشان ساخت كه بندگان را براي عبادت خويش آفريده است و پيامبران را 
را نازل فرموده است، تا راه پرستش خويش را نشان دهد؛ پس برخي از  فرستاده و كتابها

                                                           
 .در روايتي از ابن عباس آمده است كه اين شخصيت، عاص بن وائل بوده است -1
 .58، ص 3، ج تفسير ابن كثير -2
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گيرند و  اي سركشي و تجاوز در پيش مي و عده ندبندگان بر طاعت الهي استقامت ورزيد
اي جز اينكه  شوند و چاره سرانجام هر دو گروه با مرگ و حساب و كتاب روبرو مي

ند وجود ندارد؛ اند، ببين ايي را كه كردهان پاداش بد كارهرنيكوكاران پاداش نيك و بدكا
   :فرمايد چنانكه مي

 ã≅yèôfuΖsùr& t⎦⎫ ÏΗÍ>ó¡çRùQ $# t⎦⎫ ÏΒÌôfçR ùQ$% x. ∩⊂∈∪ $tΒ ö/ä3s9 y# ø‹x. tβθãΚ ä3øtrB ∩⊂∉∪ ÷Πr& ö/ ä3s9 

Ò=≈ tGÏ. Ïμ‹Ïù tβθß™â‘ ô‰s? ∩⊂∠∪ ¨βÎ) ö/ ä3s9 Ïμ‹Ïù $pR mQ tβρ ç̈sƒrB    )38- 35 ،قلم(  
شما را چه شده است . شماريم ران را همچون گناهكاران يكسان ميآيا فرمانبردا«

خوانيد و شما  آيا شما كتابي داريد كه از روي آن مي. كنيد چگونه داوري مي
  ».گزينند، در آن است آنچه را كه بر مي

كنند كه جهان هستي، بيهوده آفريده شده  اند، گمان مي ملحداني كه بر خود ستم كرده
ن حكمتي ندارد و سرنوشت مؤمن مصلح و كافر مفسد يكي خواهد است و آفرينش آ

  :فرمايد خداوند مي. 1بود
 $tΒ uρ $uΖ ø) n=yz u™!$yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ $yϑåκs] ÷ t/ WξÏÜ≈ t/ 4 y7Ï9≡ sŒ ⎯ sß t⎦⎪Ï%©!$# 

(#ρãx x. 4 ×≅÷ƒuθsù t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#ρãx x. z⎯ÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊄∠∪ ôΘ r& ã≅yèøg wΥ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 

(#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# t⎦⎪Ï‰ Å¡øßϑø9 $% x. ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ôΘr& ã≅yèøg wΥ t⎦⎫ É)−Gßϑø9 $# 

Í‘$¤fà ø9$% x.                  )28-27، ص(  
. ايم نيافريدهما آسمانها و زمين و چيزهايي را كه بين آن دوتا وجود دارد، بيهوده «

آيا . ندگرد ش دوزخ دچار مياين گمان كافران است، واي بر كافران كه به آت
دهند، همچون تبهكاران  شايسته انجام مي يآورند و كارها كساني را كه ايمان مي

  ».هكاران برابر داريمزبا ب ناگاربه شمار آوريم و يا اينكه پرهيز
قرآن كريم براي مردم مثالهايي در زنده كردن و آباداني زمين پس از خشكيده شدن 

نند كه خداوند، قادر به زنده كردن جسدهاي خشكيده و بيان نموده است تا بدا
  :نهاي پوسيده نيز هستااستخو

                                                           
 .402، ص في القرآن الكريم ةالوسطي -1
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 öÝàΡ $$sù #’n<Î) Ì≈ rO#u™ ÏM uΗ÷q u‘ «!$# y# ø‹Ÿ2 Ç‘øtä† uÚ ö‘F{ $# y‰ ÷èt/ !$pκÌEöθtΒ 4 ¨βÎ) 

šÏ9≡ sŒ Ç‘ósßϑs9 4’tAöθyϑø9 $# ( uθèδ uρ 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s%    )50 ،روم(  
كند آن  حمت الهي بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش، زنده ميبه آثار ر«

  ».كس زنده كننده مردگان است و او بر هر چيزي توانا است
است، از  هعالوه بر اينها خداوند، داستان برخي از مردگان را كه زنده نمود بيان داشت

د از بردند و بعجمله سرگذشت اصحاب كه سيصد و نه سال در عالم خواب به سر 
  :فرمايد گذشت اين زمان طوالني ازخوابشان بيدار شدند؛ چنانكه مي

 ¢ΟèO öΝßγ≈uΖ÷Vyèt/ zΟn=÷èuΖÏ9 ‘“r& È⎦÷⎫t/÷“Ïtø:$# 4©|Âômr& $yϑÏ9 (#þθèWÎ6s9 #Y‰tΒr&    )12، كهف(  
پس از آن، ايشان را برانگيختيم تا ببينيم كدام يك از آن دو گروه، مدت ماندن «

  » .استخود را حساب كرده 
 y7Ï9≡x‹Ÿ2uρ óΟßγ≈oΨ÷Wyèt/ (#θä9u™!$|¡tGuŠÏ9 öΝæηuΖ÷t/ 4 tΑ$s% ×≅Í←!$s% öΝåκ÷]ÏiΒ öΝŸ2 óΟçFø[Î6s9 ( 

(#θä9$s% $uΖø[Î7s9 $·Βöθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ 4 (#θä9$s% öΝä3š/u‘ ÞΟn=ôãr& $yϑÎ/ óΟçFø[Î6s9 (#þθèWyèö/$$sù 

Νà2y‰ymr& öΝä3Ï%Í‘uθÎ/ ÿ⎯ÍνÉ‹≈yδ ’n<Î) ÏπoΨƒÏ‰yϑø9$# öÝàΖuŠù=sù !$pκš‰r& 4‘x.ø—r& $YΒ$yèsÛ 

Νà6Ï?ù'uŠù=sù 5−ø—ÌÎ/ çμ÷ΨÏiΒ ô#©Ün=tGuŠø9uρ Ÿωuρ ¨βtÏèô±ç„ öΝà6Î/ #́‰ymr&    )19، كهف(  
چه : يكي از آنان گفت. يكديگر بپرسند همان گونه ايشان را برانگيختيم تا از«

پروردگارتان بهتر : گفتند . ايم بوده روزي يا بخشي از روز: ايد؟ گفتند مدتي مانده
اي را كه با خود داريد به كسي از نفرات  ايد و سكه نقره داند كه چقدر مانده مي

خود بدهيد تا روزي و طعامي از آن بياورد، اما بايد نهايت دقت را به خرج دهد 
  ».و هيچ كس را از حال شما آگاه نسازد

 (#θèWÎ6s9 uρ ’Îû óΟÎγÏ ôγx. y]≈n=rO 7π s($ÏΒ š⎥⎫ÏΖ Å™ (#ρßŠ# yŠø—$# uρ $Yèó¡Î@    )25 ،كهف(  
  » .اصحاب كهف مدت سيصد و نه سال در غارشان ماندند«
به داليلي ديگر  نيز در مقابل كفار و مشركان  پيامبر اكرم ،موارد ذكر شده عالوه بر

  .نمود بر زنده شدن دوباره استدالل مي
تواند، پيامبر  بر اين بود كه انسان نمياعتقاد مشركان  :اعتراض بر رسول خدا -3

اي با  داد و يا حداقل فرشته اي مسئوليت نبوت و رسالت را انجام مي باشد و بايد فرشته
  .شد او همراه مي
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  :خداوند در پاسخ فرمود
فرستاديم، آن فرشته به صورت مردي  اگر براي انسانها، پيامبري از فرشتگان مي

با او گفتگو نمايند و از او فرا بگيرند و اگر اين چنين توانستند  بود كه آنها مي مي
شد؛ همان طور كه در پذيرفتن پيامبري كه  كرديم، باز هم مسئله برايشان مشتبه مي مي

  :خواستند كه غذا نخورد و به بازار نرود آنها پيامبري مي 1انسان است شك و ترديد دارند
 (#θä9$s%uρ ÉΑ$tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθß™ §9 $# ã≅ à2ù'tƒ uΘ$yè©Ü9 $# ©Å ốϑtƒuρ †Îû É−#uθó™F{$#   

Iωöθs9 tΑ Ì“Ρ é& Ïμ ø‹s9 Î) Ò n=tΒ šχθä3uŠsù …çμ yètΒ #·ƒÉ‹tΡ ∩∠∪ ÷ρ r& #’s+ ù=ãƒ Ïμ ø‹s9 Î) î”∴ Ÿ2 

÷ρ r& ãβθä3s? …çμ s9 ×π ¨Ψ y_ ã≅à2ù'tƒ $yγ÷Ψ ÏΒ 4 tΑ$s%uρ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# βÎ) šχθãèÎ6−Gs? 

ωÎ) Wξã_u‘ # ·‘θßsó¡̈Β    )8 -  7، فرقان(  
چرا . رود خورد و در بازارها راه مي گويند اين چه پيغمبري است؟ غذا مي و مي«

اي به سوي او فرستاده نشده است تا همراه او مردم را بيم دهد يا  الاقل فرشته
ه از آن اينكه گنجي به سوي او انداخته نشد و يا اينكه باغي به او داده نشد ك

  ».كنيد انسان ديوانه پيروي نمي شماجز از يك: گويند ستمگران مي. بخورد
ند و به كار و دخور آنان گويا بر اين موضوع آگاهي نداشتند كه تمام پيامبران غذا مي

  :پرداختند كوشش مي
 !$tΒ uρ $oΨ ù=y™ ö‘ r& šn=ö6s% z⎯ÏΒ š⎥⎫Î=y™ ößϑø9 $# HωÎ) öΝßγ̄Ρ Î) šχθè=ä. ù'u‹s9 tΠ$yè©Ü9 $# 

šχθà±ôϑtƒuρ ’Îû É−#uθó™F{$# 3 $oΨ ù=yèy_uρ öΝ à6ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 ºπ uΖ ÷F Ïù 

šχρç É9óÁs? r& 3 tβ% Ÿ2uρ y7•/ u‘ # ZÅÁt/    )20، فرقان(  
اند و  خورده ايم مگر اينكه غذا مي ما هيچ يك از پيغمبران را پيش از تو نفرستاده«

ايم،  ما برخي از شما را وسيلة امتحان برخي ديگر كرده. اند رفته در بازارها راه مي
  ».ورزيد؟ و پروردگار بينا است مي آيا شكيبايي

ان و بزرگان قوم انتخاب تمايل دروني و قلبي آنان بر اين بود كه پيامبر از ثروتمند
  :گرديد مي

  

                                                           
 .124، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
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 (#θä9$s%uρ Ÿωöθs9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ# u™öà) ø9$# 4’n? tã 9≅ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ tGtƒös)ø9 $# ?Λ⎧ Ïàtã    
  )31، زخرف(  

  ».رد بزرگواري از يكي از دو شهر فرو فرستاده نشدچرا اين قرآن بر م: گفتند«
، همچنين 1منظور آنان وليد بن مغيره در مكه و عروه بن مسعود ثقفي در طائف بود

  :ن حضرت را به ديوانگي متهم كردندآ
 (#θä9$s%uρ $pκš‰ r'̄≈ tƒ “ Ï%©!$# tΑ Ìh“ çΡ Ïμ ø‹n=tã ãø. Ïe%!$# y7̈Ρ Î) ×βθãΖ ôfyϑs9 ∩∉∪ öθ©9 $tΒ $oΨÏ? ù's? 

Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $$Î/ βÎ) |MΖä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈¢Á9 $#    )7- 6، حجر(  
تو اگر از . اي اي كسي كه قرآن بر تو نازل گشته است، تو حتماً ديوانه: و گفتند«

  ».آوري راستگوياني، چرا فرشتگان را به پيش ما نمي ةزمر
 4’̄Τr& ãΝ ßγs9 3“ tø.Ïe%!$# ô‰s%uρ öΝèδ u™!% ỳ ×Αθß™ u‘ ×⎦⎫Î7•Β ∩⊇⊂∪ §ΝèO (# öθ©9 uθs? çμ ÷Ζtã 

(#θä9$s%uρ ÒΟ̄=yèãΒ îβθãΖ øg ¤Χ    )14-13، دخان(  
 پيش آنان آمده به كه پيغمبري بيانگر قبالًاي دارد؟  براي آنان فايده بيداريكي «

  ».اي آموخته شده است سپس از او رويگردان شدند وگفتند او ديوانه ؛بوده است
  :خداوند در جوابشان گفت

 !$tΒ |MΡ r& Ïπ yϑ÷èÏΖ Î/ y7În/ u‘ 5βθãΖ ôfyϑÎ/    )2، قلم(  
  ».در ساية نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي«

  :ي متهم نمودند، ولي خداوند فرمودهمچنين او را به كهانت و شعرگوي
 öÅe2 x‹sù !$yϑsù |MΡ r& ÏM yϑ÷èÏΖ Î/ y7 În/u‘ 9⎯ Ïδ% s3Î/ Ÿωuρ AβθãΖ øg xΧ ∩⊄®∪ ÷Πr& tβθä9θà)tƒ 

ÖÏã$x© ßÈ−/ utĪΡ ⎯Ïμ Î/ |=÷ƒu‘ ÈβθãΖyϑø9 $#    )30- 29، طور(  
آيا . پس پند و اندرز بده و به فضل نعمت پروردگارت تو كاهن و ديوانه نيستي«

  ».گويند كه او شاعر است وما در انتظار مرگ او هستيم آنان مي
   2.همچنين ايشان را به جادوگري و دروغگويي متهم كردند

                                                           
  .127-126، ص 4همان، ج  -1
 .57، ص 3، ج االنبياء ةرسال -2
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 ß⎯øtªΥ ÞΟn=÷æ r& $yϑÎ/ tβθãèÏϑtFó¡o„ ÿ⎯Ïμ Î/ øŒÎ) tβθãèÏϑtGó¡o„ y7ø‹s9 Î) øŒÎ) uρ öΛèε #“uθøg wΥ øŒÎ) 

ãΑθà)tƒ tβθçΗÍ>≈ ©à9 $# βÎ) tβθãèÎ6−Gs? ωÎ) Wξã_u‘ # ·‘θßsó¡̈Β ∩⊆∠∪ öÝàΡ $# y# ø‹x. (#θç/u ŸÑ 

y7 s9 tΑ$sWøΒ F{$# (#θ=ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ Wξ‹Î7y™    )48 - 47، اسراء(  
. دهند دانيم كه آنان به چه منظوري به سخنان تو گوش فرا مي ما بهتر مي«

نشينند و آن زمان كه با هم در گوش يكديگر  هنگامي كه پاي سخنانت مي
اي  گويند جز از مرد جادو شده كنند، آن زمان كه ستمكاران مي صبحت مي
  ».كنيد پيروي نمي

هاي مشركان را اعالم كرد و مردود بودن پندار خداوند، پيوسته آياتش را نازل مي
داد كه پيامبران گذشته نيز همچون شما مورد  را تسلي مي  داشت و پيامبر اكرم مي

  :كنندگان عذاب است مسخره پاداشگرفتند و  تمسخر و استهزاء قرار مي
 Ï‰s) s9 uρ x—Ì“ öκçJó™ $# 9≅ß™ãÎ/ ⎯ÏiΒ y7Î=ö6s% s−$yssù š⎥⎪Ï%©!$$Î/ (#ρ ãÏ‚y™ Οßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β 

(#θçΡ$Ÿ2 ⎯ÏμÎ/ tβρ â™Ì“ öκtJ ó¡o„    )10، انعام(  
اند و همان چيزي كه  گمان پيغمبراني پيش از تو مورد استهزاء قرار گرفته بي«

  ».كنندگان را فرا گرفته است اند، مسخره كرده پيغمبران را بدان سبب مسخره مي
همچنين خداوند اين موضوع را بيان نمود كه مشركان با استهزاء خويش قصد 

هاي خدا را  سالت او و آيهرا نداشتند؛ بلكه آنان قصد تكذيب ر  پيامبر اكرمتكذيب 
  :داشتند

 ô‰s% ãΝn=÷ètΡ …çμ ¯Ρ Î) y7 çΡâ“ ósu‹s9 “Ï%©!$# tβθä9θà) tƒ ( öΝ åκ̈ΞÎ* sù Ÿω š tΡθç/Éj‹s3ãƒ £⎯ Å3≈ s9uρ 

t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ysøg s†    )33، انعام(  
سازد؛ چرا كه آنان، تو را  گويند ، تو را غمگين مي يدانيم كه آنچه م ما مي«

  ».نمايند آيات خدا را انكار مي ،بلكه ستمكاران ؛كنند تكذيب نمي
  

  موضعگيري كفار در برابر قرآن كريم
كفار بر اين باور بودند كه قرآن كريم از جانب خدا نازل نگرديده است و آن را نوعي 

با مقايسه بين قرآن و اشعار عرب به تفاوت قرآن و نمودند؛ در حالي كه  شعر قلمداد مي
  :فرمايد خداوند در اين مورد مي. داشعار پي خواهيم بر



323  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

 $tΒ uρ çμ≈oΨ ôϑ̄=tæ t÷èÏe±9 $# $tΒ uρ © Èöt7.⊥ tƒ ÿ…ã&s! 4 ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Öø. ÏŒ ×β# u™öè%uρ ×⎦⎫ Î7•Β ∩∉®∪ 

u‘ É‹Ζ ãŠÏj9 ⎯ tΒ tβ% x. $wŠym ¨, Ïts†uρ ãΑ öθs)ø9 $# ’n? tã š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#    )70-69 ،يس(  
اين جز . ايم و براي او چنين چيزي سزاوار نيست ما به پيغمبر شعر نياموخته«

تا افراد زنده را با آن بيم دهد و . يادآوري و قرآن روشنگري چيز ديگري نيست
  ».بر كافران فرمان عذاب مسلّم گردد

عران كه مردم را گمراه تواند شعر باشد و حال آنكه در قرآن، شا چگونه قرآن مي
  1.اند گويند، مذمت و نكوهش شده كنند و برخالف واقعيت سخن مي  مي

 â™!# tyè’±9 $#uρ ãΝ ßγãèÎ7®Ktƒ tβ…ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟs9 r& ts? öΝ ßγ̄Ρ r& ’Îû Èe≅à2 7Š# uρ tβθßϑ‹Îγtƒ 

∩⊄⊄∈∪ öΝ åκ̈Ξr& uρ šχθä9θà) tƒ $tΒ Ÿω šχθè=yèø tƒ 2   )226 -  224 ،شعرا(  
بيني كه آنان به هر  مگر نمي. كنند تگان و گمراهان از شعرا پيروي ميسرگش«

گويند كه خودشان انجام  گذارند و اينكه ايشان چيزهايي مي هدف پا مي راهي بي
  ».دهند نمي

پس قرآن، سخن خدا است كه بر پيامبرش نازل نموده و مانند سخن شاعران و 
  :فرمايد سخن كاهنان نيست؛ چنانكه مي

 …çμ ¯ΡÎ) ãΑöθs) s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌx. ∩⊆⊃∪ $tΒ uρ uθèδ ÉΑ öθs)Î/ 9Ïã$x© 4 Wξ‹Î=s% $̈Β tβθãΖ ÏΒ ÷σè? 

∩⊆⊇∪ Ÿωuρ ÉΑöθs) Î/ 9⎯ Ïδ%x. 4 Wξ‹Î=s% $̈Β tβρ ã©. x‹s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒÍ”∴s? ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $#    
  )43-40، حاقه(  

مد پخش و تبليغ به نام مح(پيغمبر بزرگواري ) زبان(از ) كه(اين گفتاري است «
آوريد و گفتة هيچ  و سخن هيچ شاعري نيست؛ شما كمتر ايمان مي) شود مي

از ) بلكه كالمي است كه(گيريد؛  اصالً شما كمتر پند مي. غيبگو و كاهني نيست
  ».جانب پروردگار جهانيان نازل شده است

ن عالوه مشركا. 3از همه درك كرده بودند كه قرآن كريم، شعر نيست قبل نيز شاعران
محمد قرآن را از فردي عجمي «: نيز چنين گفتند  بر تكذيب قرآن دربارة پيامبر اكرم
                                                           

 .59، ص 3همان، ج  -1
 .مانه -2
 .همان -3
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اي بوده كه در كنار كوه  هاي قريش بوده است و فروشنده آموزد كه غالم يكي از قبيله مي
فروخته و او به محمد چيزهايي آموزش داده است؛ در حالي كه آن مرد،  صفا جنس مي

چنانكه » .دانست و فقط در حد رفع مايحتاج خويش، عربي ميزبانش عجمي بود 
  :فرمايد خداوند مي
 ô‰s)s9uρ ãΝn=÷ètΡ óΟßγ̄Ρr& šχθä9θà)tƒ $yϑ̄ΡÎ) …çμßϑÏk=yèãƒ Öt±o0 3 Üχ$|¡Ïj9 “Ï%©!$# 

šχρß‰Åsù=ãƒ ÏμøŠs9Î) @‘Ïϑyfôãr& #x‹≈yδuρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1ttã ê⎥⎫Î7•Β    )103 ،نحل(  
زباني كسي كه به او . آموزد گويند آن را انساني بدو مي شان ميدانيم كه اي ما مي«

  ».دهند غيرعربي است و اين به زبان عربي گويا و روشن است نسبت مي
قرآن، در برابر اين گفتة مشركان به اين موضوع اشاره نمود كه چگونه كسي كه قرآن 

، آن را از فردي عجمي و كند را با اين شيوايي و رسايي و مفاهيم كامل و فراگير بيان مي
نياز  غيرعرب آموخته است؟ و انسانهاي عاقل و منطقي از گفتن چنين سخناني بي

همچنين آنها به روش نزول قرآن اعتراض كردند و گفتند بايد قرآن يكباره نازل . 1هستند
خداوند حكمت نزول قرآن به صورت تدريجي را چنين بيان فرمود كه بيشتر . شد مي

تر  ن بردن از آن، آسانگردد و فهميدن و حفظ كردن و فرما دلهاي مؤمنان مي ماية تثبيت
  :خواهد بود
 tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. Ÿωöθs9 tΑ Ìh“çΡ Ïμ ø‹n=tã ãβ# u™öà) ø9 $# \'s# ÷Ηäd Zοy‰ Ïn≡uρ 4 y7Ï9≡ x‹Ÿ2 

|M Îm7s[ ãΖÏ9 ⎯ÏμÎ/ x8yŠ# xσèù ( çμ≈ oΨù=̈? u‘ uρ Wξ‹Ï? ös?    )32، فرقان(  
شود؟ اين گونه است تا دل تو را پا  گويند چرا قرآن يكجا نازل نمي مي كافران«

  ».خوانيم فرو مي بخش بخشبرجا و استوار بداريم و آن را قسمت قسمت و 
اعالم سپس خداوند آنها را به مبارزه طلبيد كه مانند قرآن را بياورند و براي مشركان 

  :توانند كمك و ياري بطلبند كرد كه از تمامي انسانها و جنها در اين مورد مي
 ≅è% È⎦È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_$# ß§Ρ M}$# ⎯ Éfø9$# uρ #’n? tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ # x‹≈yδ 

Èβ# u™öà) ø9$# Ÿω tβθè? ù'tƒ ⎯Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 #ZÎγsß    
  )88، اسراء(  

                                                           
 .586، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1



325  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

شوند بر اينكه همچون بگو اگر همة مردمان و جملگي پريان گرد آيند و متفق «
تواند مانند آن را بياورند و ارائه دهند هر چند برخي از  قرآن را بياورند، نمي

  ».ايشان پشتيبان و مددكار برخي ديگر شوند
آنها نه تنها از آوردن كتابي همانند قرآن عاجز و ناتوان خواهند بود؛ بلكه از آوردن 

  :هستند ده سوره مانند قرآن نيز ناتوان
 ÷Πr& šχθä9θà) tƒ çμ1utIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù'sù Î ô³yèÎ/ 9‘ uθß™ ⎯Ï&Î# ÷VÏiΒ ;M≈tƒutIø ãΒ (#θãã÷Š$# uρ 

Ç⎯ tΒ ΟçF÷èsÜtGó™ $# ⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) óΟçFΖ ä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ©9 Î* sù (#θç7ŠÉftFó¡o„ 

öΝ ä3s9 (#þθßϑn=÷æ $$sù !$yϑ̄Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& ÄΝ ù=ÏèÎ/ «!$# βr& uρ Hω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ ( ö≅ yγsù ΟçFΡ r& 

šχθßϑÎ=ó¡•Β    )13- 14، هود(  
شما ده سوره همانند : بگو .دهد آن را به دروغ به خدا نسبت مي: گويند بلكه مي«

توانيد، دعوت كنيد؛ اگر  آن را بياوريد و غير از خدا هر كس را كه مي
پس اگر پاسخ شما را ندادند، بدانيد اين قرآن با آگاهي اهللا و وحي . راستگوييد

ا، وجود ندارد؛ پس آيا اسالم را خدا نازل شده است و معبودي جز خد
  ».گرديد؟ پذيريد و فرمانبردار خدا مي مي

دن يك سوره مانند قرآن كريم براي اثبات ناتواني كفار و مشركان، آنان را به آور
  :قرآن دعوت نمود
 $tΒ uρ tβ% x. # x‹≈ yδ ãβ#u™ öà) ø9$# βr& 3“utIø ãƒ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# ⎯ Å3≈s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁs? 

“Ï%©!$# t⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰tƒ Ÿ≅ŠÅÁø s? uρ É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ÏμŠÏù ⎯ ÏΒ Éb>§‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊂∠∪ 

÷Πr& tβθä9θà) tƒ çμ1utIøù$# ( ö≅ è% (#θè? ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã÷Š$# uρ Ç⎯ tΒ ΟçF÷èsÜtGó™ $# ⎯ ÏiΒ 

Èβρ ßŠ «!$# βÎ) ÷Λä⎢Ψä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹    )38 -  37، يونس(  
كننده  ير خدا ساخته و پرداخته نشده است؛ بلكه تصديقاين قرآن از سوي غ«

باشد و شك و ترديدي  كتابهاي آسماني پيشين است و بيانگر كتابهاي گذشته مي
در آن نيست و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است؛ بلكه آنان 

بگو شما يك سوره . گويند كه او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است مي
خواهيد به جز  بسازيد و ارائه دهيد و در اين كار هر كسي را كه ميد آن را همانن

  ».گوييد خوانيد و به كمك بطلبيد؛ اگر راست ميخدا فرا 
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عاجز و ناتوان ماندن آنها از آوردن كتابي مانند قرآن با وجود اينكه آنان در اوج 
شد، دليل بر  سروده مي هايشان نيز با شيوايي فصاحت و شيوايي بودند و اشعار و قصيده

كالم خداوندي است؛ خداوندي كه ذات، صفت، كردار و گفتارش با  ،اين است كه قرآن
  1.هيچ چيز و هيچ كس مشابهت ندارد

  
  هاي نپذيرفتن و انكار دعوت اسالمي در دوران مكي انگيزه

سالمي در مرحله مكي بر هاي انكار دعوت ا پژوهشگران، امور ذيل را از انگيزه
  2: اند دهشمر
در ميان   اعرابي كه پيامبر اكرم :رسالتها و نبوتها در جزيره عربي ضعف تأثير -1

آنها برخالف يهوديان و مسيحيان كه . آنها مبعوث شده بود، از اديان آسماني دور بودند
دادند؛  داراي كتاب آسماني بودند و در امور زندگي خويش آن را الگوي خويش قرار مي

بنابراين، . تاب آسماني نبودند تا به بحث و بررسي در مورد آن بپردازندصاحب دين و ك
ميان آنها مبعوث نمود تا حجت خويش را بر آنان كامل را در   خداوند پيامبر اكرم
  :فرمايد گرداند؛ چنانكه مي
 #x‹≈ yδ uρ ë=≈ tGÏ. çμ≈ oΨ ø9t“Ρ r& Ô8u‘$t6ãΒ çνθãèÎ7̈? $$sù (#θà)̈? $# uρ öΝä3ª=yès9 tβθçΗxq öè? ∩⊇∈∈∪ βr& 

(#þθä9θà) s? !$yϑ̄Ρ Î) tΑ Ì“Ρ é& Ü=≈ tGÅ3ø9 $# 4’n? tã È⎦ ÷⎫ tGxÍ←!$sÛ ⎯ ÏΒ $uΖ Î=ö7s% βÎ) uρ $̈Ζä. ⎯ tã 

öΝ ÍκÉJ y™#u‘ ÏŠ š⎥⎫Î=Ï≈tós9 ∩⊇∈∉∪ ÷ρ r& (#θä9θà) s? öθs9 !$̄Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& $uΖ øŠn=tã Ü=≈ tFÅ3ø9$# !$̈Ζ ä3s9 

3“ y‰÷δ r& öΝåκ÷] ÏΒ 4 ô‰s) sù Ν à2u™ !% ỳ ×π oΨ Íh‹t/ ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ “Y‰ èδ uρ ×π yϑômu‘ uρ 4 ô⎯ yϑsù 

ÞΟn=øßr& ⎯£ϑÏΒ z>¤‹x. ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# t∃ y‰|¹uρ $pκ÷] tã 3 “Ì“ ôfuΖy™ t⎦⎪Ï%©! $# 

tβθèùÏ‰ óÁtƒ ô⎯tã $uΖ ÏG≈ tƒ# u™ u™þθß™ É>#x‹yèø9 $# $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθèùÏ‰ óÁtƒ    
  )157-155، انعام(  

پس از آن پيروي . ايم كتاب مباركي است كه ما آن را فرو فرستاده) قرآن(اين «
تا نگوئيد ) ايم آن را فرو فرستاده. (كنيد و بپرهيزيد تا مورد رحم خدا قرار گيريد

پيش از ما فرو فرستاده شده ) يهود و نصاري(تنها بر دو گروه ) آسماني(كتاب 
                                                           

 .66، ص 3، ج االنبياء ةرسال -1
 .مانند سلمان عوده، محمد عبده و عبدالرحمان مالحي -2
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ا اينكه بگوئيد اگر كتابي بر ما يايم  خبر بوده ي آنها بياست و از بحث و بررس
گمان از سوي پروردگارتان برايتان  بي. گشتيم تر از آن مي شد، راه يافته نازل مي

است؛ پس چه كسي ) خدا بر بندگان(قرآني آمده است و راهنما و رحمت 
جهت  بيدليل و  ستمكارتر از كسي خواهد بود كه آيات خدا را تكذيب كند و بي

از آن رويگردان شود؟ كساني را كه از آيات ما رويگردان شوند، بدترين عذاب 
  ».خواهيم داد و سزاي رويگرداني ايشان را هر چه زودتر بدانان خواهيم رساند

پرستي در زندگي و چيره گرديدن آن بر انديشه و تفكر  رخنه كردن و نفوذ عقايد بت
گذشته از . بود  قين نكردن به دعوت پيامبر اكرمآنان، عامل اصلي در تسليم نشدن و ي

اينكه طبيعت وجود انساني چنين است كه وقتي به ديني آسماني باور نداشته باشد، از 
آورند بنابراين، آنها جان و  گرايي روي مي صفاي عقيدتي به دور خواهد ماند و به مادي

نكه شاهد هالك شدن برادرانشان مال و فرزندانشان را در راه بت پرستي فدا كردند و با اي
افزود و يكديگر را به اصرار و  بودند، اما اين امر محبت آنان را به بت و بزرگداشت آن مي
كردند و اين در حالي بود كه از  بردباري و تحمل انواع ناگواريها در ياري بتها توصيه مي

يده و عذابهايي كه گرفتار اخبار امتهاي گذشته، كه بر اثر پرستش بتها دچار فتنه و بال گرد
  1.آن شده بودند، آگاهي داشتند

ترين طاغوتي كه انبياء با آن  بزرگ :ورزيدن به فرهنگ پدران و نياكان تعصب - 2
كردند، طاغوت تقليد از عادت و رسوم بود و اين از عوامل بزرگي  مواجه بودند و مبارزه مي

تر  راي انسان از دست دادن جانش آساندارد؛ زيرا ب است كه انسان را از دين خدا باز مي
مگر اينكه در قلب او چيزي جاي بگيرد كه . است تا تغيير آنچه به آن خوي گرفته است

قرآن كريم به اين بيماري يعني . كن نمايد محبت و عشق به سنتها و عادتها را بزدايد و ريشه
خطاب به قومش،   و از قول ابراهيم 2تقليد از پدران در باطل اشاره نموده است

  :گويد مي
 øŒÎ) tΑ$s% Ïμ‹Î/L{ ⎯Ïμ ÏΒöθs%uρ $tΒ tβρß‰ ç7÷ès? ∩∠⊃∪ (#θä9$s% ß‰ ç7÷ètΡ $YΒ$uΖ ô¹r& ‘≅ sàoΨ sù 

$oλm; t⎦⎫ ÏÅ3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$s% ö≅ yδ ö/ ä3tΡθãèyϑó¡o„ øŒÎ) tβθããô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝä3tΡθãèxΖtƒ ÷ρ r& 

tβρ • ÛØo„ ∩∠⊂∪ (#θä9$s% ö≅t/ !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u™ !$t/#u™ y7Ï9≡ x‹x. tβθè=yèø tƒ  )74 - 70 ،شعرا(  

                                                           
  .225، ص 2، ابن قيم، ج اغاثه اللهفان عن مصايد الشيطان -1
 . 43، محمد عبده، ص الطريق الي المدينه -2
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: كنيد؟ گفتند چه چيزي را پرستش مي: هنگامي كه به پدر و قوم خود گفت«
آيا : گفت. مانيم عبادتشان ماندگار مي پرستيم و دائماً بر بتهاي بزرگي را مي

شنوند و نيازتان را  خوانيد، صداي شما را مي هنگامي كه آنها را به كمك مي
سازند؟  رسانند و يا زياني متوجه شما مي كنند؟ يا سودي به شما مي برآورده مي

  ».كردند ايم كه اين چنين مي فقط ما پدران و نياكان خود را ديده: گفتند 
شيوه و روش مشركان و مخالفان دين خدا در گذر تاريخ بر اين امر استوار بوده 

رفتن آنها در شهوتها و زشتيها  است و هر گاه دعوتگران پاك طينت مصلح به فرو
  :گفتند دند كه چرا چنين هستيد، ميپرسي كردند و از آنها مي اعتراض مي
 # sŒÎ)uρ (#θè=yèsù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$s% $tΡ ô‰ ỳ uρ !$pκön=tæ $tΡ u™ !$t/# u™ ª!$# uρ $tΡ z sΔr& $pκÍ5 3 ö≅ è% 

χÎ) ©!$# Ÿω â ßΔù'tƒ Ï™!$t±ósx ø9 $$Î/ ( tβθä9θà) s? r& ’n? tã «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès?    
  )28، اعراف(  

پدران خود را بر اين كار : گويند  دهند، مي ر زشتي انجام ميوقتي كه كا) كافران(«
بگو خداوند به كار زشت دستور . ايم و خدا ما را بدان دستور داده است ديده
  ».دانيد؟ دهيد كه نمي آيا چيزي را به خدا نسبت مي. دهد نمي

ر و مشركان مبني بر اطاعت از آباء و اجداد خود، داليل متعددي داشت از ادعاي كفا
جمله اينكه آنان به فطرت خويش مراجعه نكرده بودند تا آنان را به راه اصلي و درست 
راهنمايي نمايد و داراي كتابي آسماني نبودند تا به آن تمسك جويند بنابراين، آنان بدون 

  :چنانكه خداوند متعال فرموده است ورزيدند؛ اصرار ميهيچ دليل و حجتي بر اين ادعا 
 óΟs9 r& (# ÷ρts? ¨βr& ©!$# t¤‚y™ Ν ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# xt7ó™ r&uρ 

öΝ ä3ø‹n=tæ …çμ yϑyèÏΡ ZοtÎγ≈ sß Zπ uΖ ÏÛ$t/ uρ 3 z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯ tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† †Îû «!$# Î ötóÎ/ 

5Οù=Ïæ Ÿωuρ “W‰ èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9ÏΖ •Β ∩⊄⊃∪ #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#θãèÎ7®? $# !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# 

(#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ7®K tΡ $tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïμø‹n=tã !$tΡ u™!$t/# u™ 4 öθs9 uρ r& tβ% Ÿ2 ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 

öΝ èδθããô‰tƒ 4’n<Î) É>#x‹tã ÎÏè¡¡9 $#    )21-20، لقمان(  
در آسمانها و زمين است، مسخر شما كرده  ايد كه خداوند آنچه را كه آيا نديده«

بر شما  ،چه نعمتهاي ظاهر و چه نعمتهاي باطن را ،است و نعمتهاي خود
گسترده و افزون ساخته است؟ برخي از مردم بدون هيچ گونه دانش و هدايت و 

. گيرند كتاب روشن و روشنگري دربارة خدا، راه ستيز و جدال را پيش مي
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ل كرده است پيروي كنيد، از آنچه خدا ناز: شود ههنگامي كه بدانها گفت
از (ايم  كنيم از آن چيزي كه پدران خود را بر آن يافته ما پيروي مي: گويند مي

ايشان را به عذاب آتش فروزان  مگر نه اينكه شيطان) كنند روي مينياكان خود پي
  ».فرا خوانده است) دوزخ(

نسان نهفته است كه او را به شيطان، آنها را بر اساس سرشتي كه در وجود ا
دهد، به  خواند و با تاريخ و فرهنگ آنها پيوند مي وفاداربودن به پدران و نياكان فرا مي

ترين وسيله و نيرنگ شيطان است؛ چنانكه  سوي اين انحراف كشانده بود و اين بزرگ
سر راه از جمله بر . شيطان بر سر راههاي انسان نشسته است«: فرمايد مي  پيامبر خدا

راه پدرانت را : گويد واهد وارد اين راه بشود، ميخ وقتي كسي مي. اسالم نشسته است
سر راه هجرت  اگر سخن او را ناشنيده بگيرد و مسلمان شود، آن گاه بر! كني؟ رها مي

سازي؟ رسول خدا  را رها مي كني و سرزمين خود هجرت مي: گويد ايستد و مي مي
اگر تسليم نشود و ! ست كه با ريسمان بسته شده استمهاجر مانند اسبي ا: فرمود

جهاد يعني به رنج ! كني جهاد مي: گويد نشيند و مي سر راه جهاد مي هجرت كند، بر
و همسرت با كسي ديگر ازدواج  يكني تا كشته شو انداختن جان و مال، كارزار مي

به جهاد برود، حق باز هم اگر سخن شيطان را نپذيرد و ! و مالهايت تقسيم شوند! نمايد
يعني، اگر در اين راه كشته  ؛چنين كسي بر خدا اين است كه او را وارد بهشت سازد

شود يا غرق شود يا از روي مركبش بيفتد و بميرد، بر خداوند است كه او را وارد 
  1.بهشت سازد

 :پرستي و حمايت آنان از بت  موضعگيري اهل كتاب در برابر پيامبر اكرم -3
فراهم بود و مخالفت   پرستي عرب، زمينة مقابله با دعوت پيامبر اكرم بتدر محيط 

نمود و از آنجا كه اهل تورات و انجيل  اهل كتاب با اين دعوت موضع آنان را تثبيت مي
نمودند و حاضر به قبول نمودن آن  و وارثان كتابهاي آسماني، دعوت محمد را انكار مي

  :گويد كردند؛ چنانكه قرآن مي يا مگرديدند، جرأت بيشتري پيد نمي
 t,n=sÜΡ $#uρ _|yϑø9 $# öΝåκ÷] ÏΒ Èβr& (#θà±øΒ $# (#ρç É9 ô¹$# uρ #’n? tã ö/ä3ÏGyγÏ9#u™ ( ¨βÎ) # x‹≈yδ 

Ö™ó© ý s9 ßŠ#tãƒ ∩∉∪ $tΒ $uΖ ÷èÏÿ xœ # x‹≈pκÍ5 ’Îû Ï'©# Ïϑø9 $# ÍοtÅzFψ$# ÷βÎ) !# x‹≈yδ ωÎ) 

î,≈n=ÏG÷z$#    )7 - 6 ،ص(  

                                                           
 .83، ص الغرباء االولون -1



330 الگوي هدايت

برويد و بر خدايان خود ثابت و استوار : گفتند راه افتادند و ميايشان  سركردگان«
ما در آيين ديگري اين را . شود اين همان چيزي است كه خواسته مي. باشيد
  ».ايم؛ اين جز دروغ ساختگي نيست نشنيده

#©' Ïهدف از  Ïϑø9 $# ÍοtÅzFψ$#   دين نصارا بود؛ چنانكه ابن عباس و سدي و مجاهد
پرستان عرب،  ند و اين برگرفته از سخنان علماي اهل كتاب بود و بتا اين را گفته

  1.اطالعي از كتابهاي آسماني نداشتند
اي و رقابت براي رسيدن  نبرد و كشمكش قبيله :اي حاكم بودن عرف و سنتهاي قبيله - 4

از  بنابراين، آن دسته. اي داشت به رياست و شرافت و سرداري، ريشه در سنتها و عرفهاي قبيله
بودند به اين دليل كه پيامبر اكرم از سرداران نيست و   مخالفان دعوت كه از قبيلة پيامبر اكرم

نمودند كه با مسلمان شدن، جايگاه خود را در قبيله  ها احساس مي ديگر مخالفان از ساير تيره
اولين «: دگوي مي  مغيره بن شعبه. دهند، بنابراين به مخالفت با ايشان پرداختند از دست مي

هاي مكه بوديم  را شناختم، من و ابوجهل بن هشام در يكي از كوچه  روزي كه پيامبر اكرم
اي ابا الحكم به سوي خدا و : به ابوجهل گفت  كه ناگهان، ايشان را ديديم، آن حضرت

اي محمد آيا از ناسزا گفتن : ابوجهل گفت. خوانم وي خدا فرا ميمن، تو را به س. پيامبرش بيا
خواهي كه ما گواهي بدهيم كه  نمايي؟ مگر تو چيزي غير از اين مي به خدايان ما خودداري مي

از هم گويي، درست است ب اي؟ سوگند به خدا اگر من بدانم كه آنچه تو مي تو پيام را رسانده
دانم آنچه او  من مي: اينكه رسول اهللا رفت، ابوجهل گفتبعد از : گويد مغيره مي! پذيريم نمي
داري و  دارالندوه پرچم ،داري كعبه گويد، حق است؛ ولي طايفة بني قصي سرپرستي پرده مي

داديم و اين خبر  آب دادن به حاجيان را بر عهده گرفتند؛ سپس با يكديگر به مردم خوراك مي
از ميان ما پيامبري مبعوث شده : كنند كردند و اكنون ادعا مي ل ميرا كاروانها براي يكديگر نق

  2.نه سوگند به خدا اين را نخواهم پذيرفت! است
عربها عالوه بر  :منافع و جايگاه خود در ميان عرب عالقة شديد نسبت به -5

دارشان بودند، در صدد اين بودند كه  اينكه خواستار باقي ماندن جايگاه و افتخارات ريشه
م اين سالاكردند كه  د؛ چون گمان مينهاي عرب مقدس شمرده شو همچنان نزد قبيله

را از  كند و بر اثر آن عربها به آن يورش خواهند برد و آن ويژگي مكه را از آن سلب مي

                                                           
 .126، ص 23، ج ر طبريتفسي -1
 .207، ص 2دالئل النبوه، بيهقي، باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب اهللا تعالي من االعجاز، ج  -2
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امنيت و روزي را ارزاني رونق اقتصادي خواهند انداخت؛ غافل از اينكه خداوند به آنها 
  :كرده است

 (# þθä9$s%uρ βÎ) ÆìÎ6®K ¯Ρ 3“ y‰çλù;$# y7 yètΒ ô#©Üy‚tGçΡ ô⎯ÏΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& 4 öΝ s9 uρ r& ⎯Åj3yϑçΡ óΟßγ©9 

$·Β tym $YΖ ÏΒ#u™ #© t<øg ä† Ïμø‹s9 Î) ßN≡tyϑrO Èe≅ ä. &™ó© x« $]%ø—Íh‘ ⎯ ÏiΒ $̄Ρ à$©! £⎯ Å3≈ s9 uρ 

öΝ èδusYò2 r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ    )57، قصص(  
. ربايند و گفتند اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم، ما را از روي زمينمان مي«

ايم كه محصوالت و   براي ايشان فراهم نياوردهمگر ما حرم پر امن و اماني را 
داده ) ثمرات(شود؟ اين محصوالت  جات فراواني به سوي آن سرازير مي ميوه

  ».دانند ماست و ليكن بيشتر آنان نمي
اعراب بر اين اعتقاد بودند كه هر قبيله نسبت به افراد خود شناخت بهتري دارد، بر اين 

روي گرداندند و آن را نپذيرفتند بنابراين، آنان  اساس چون قريش از دعوت رسول خدا
تنها جنگ رواني و تبليغاتي عليه دعوت و رهبر آن سازمان دادند؛ بلكه عالوه بر  نه

فرستادن پيامهاي تبليغاتي از مكه به اطراف، دنبال داعي برگزيدة خدا بودند و هر جا 
تا با او بدرفتاري نمايند و او را كردند  خردان را بسيج مي پيوستند و بي رفت، به او مي مي

ها بدنام كنند تا هيچ كس جرأت نكند كه ايشان را پناه دهد يا از وي پيروي  در ميان قبيله
توانند نور  كردند با دهنهاي كوچك و دستان ناتوان خود مي طاغوتيان مكه گمان مي. نمايد

  :فته الهي تحقق پذيرفتام ماند و گخورشيد الهي را پنهان نمايند، اما تالش آنها ناك
 ô‰s)s9uρ ôMs)t7y™ $oΨçGuΗÍ>x. $tΡÏŠ$t7ÏèÏ9 t⎦⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∠⊇∪ öΝåκ̈ΞÎ) ãΝßγs9 tβρâ‘θÝÁΨyϑø9$#    

  )172- 171، صافات(  
وعده ما راجع به بندگان فرستادة ما قبالً ثبت و ضبط گشته است كه قطعاً ياري «

  ».گردند مي



 

  فصل دوم 
  امتحان و آزمايش

طور كلي ابتالء و گرفتار شدن به مشكالت، سنت الهي در ميان مخلوقات است و اين به 
  : فرمايد چنانكه مي ؛مطلب به صورت واضح در قرآن بيان شده است

 uθèδ uρ “ Ï%©!$# öΝà6n=yèy_ y#Í×̄≈ n=yz ÇÚö‘ F{$# yìsùu‘ uρ öΝ ä3ŸÒ÷èt/ s− öθsù <Ù÷èt/ 

;M≈y_u‘ yŠ öΝä. uθè=ö7uŠÏj9 ’Îû !$tΒ ö/ ä38s?# u™ 3 ¨βÎ) y7−/ u‘ ßìƒÎ|  É>$s) Ïèø9 $# …çμ ¯Ρ Î) uρ Ö‘θà tós9 

7Λ⎧ Ïm§‘    )165، انعام(  
خدا است كه شما را جانشينان زمين گردانيد و برخي را بر برخي درجاتي باال «

گمان پروردگارت زود  بي. برد تا شما را در آنچه به شما داده است، بيازمايد
  ».كران و رحمت فراوان است رت بيرسانندة عقاب است و او داراي مغف

 $̄ΡÎ) $oΨ ù=yèy_ $tΒ ’n? tã ÇÚö‘ F{ $# Zπ oΨƒÎ— $oλ°; óΟèδ uθè=ö7oΨ Ï9 öΝ åκš‰ r& ß⎯|¡ômr& Wξyϑtã    
  )7ف، كه(  

ايشان را بيازماييم تا  هاي روي زمين را زينت آن كرده ايم تاچيز ي ما همه«
  ».كند نيكوتر مي كار كدام يك
 $̄ΡÎ) $oΨø)n=yz z⎯≈|¡ΣM}$# ⎯ÏΒ >πxôÜœΡ 8l$t±øΒr& Ïμ‹Î=tGö6̄Ρ çμ≈oΨù=yèyfsù $Jè‹Ïϑy™ #·ÅÁt/    

  )2، انسان(  
آزماييم، وي را شنوا و  ايم و چون او را مي آميخته آفريده ما انسان را از نطفه ي«

  ».ايم بينا كرده
اي محكم  با رسيدن به قدرت و حكومت رابطه )در معرض بال قرار گرفتن(آزمايش 

؛ چرا كه سنت الهي چنين است كه هيچ ملتي را به قدرت و حكومت داردناگسستني و 
اش  حوادث گداخته شود تا ناخالصي ي رساند مگر اينكه وجود گرانبهايش در كوره نمي

گرفتار شدن به مشكالت و در بوته آزمايش . برطرف گردد و پاكان از ناپاكان جدا بشوند
گيرد وهرگز در اين سنّت  مي در فرآيند آن قرار ميقرار گرفتن سنتي است كه امت اسال

تخلف و تغييري به وجود نخواهد آمد؛ زيرا خداوند مؤمنان را در بوته آزمايش قرار 
بپيرايد و سرانجام قدرت و حكومت را در زمين به  آلودگي هادهد تا ايمانشان را از  مي



333  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

براي انسان كدام بهتر : د از امام شافعي نقل است كه مردي از او پرسي. دست بگيرند
است اينكه به قدرت و حكومت برسد يا اينكه مورد آزمايش قرار بگيرد؟ امام شافعي 

تا زماني كه در بوته آزمايش قرار نگيرد، به قدرت نخواهد رسيد؛ زيرا خداوند، : گفت 
را مورد آزمايش قرار داد و ) صلوات اهللا عليهم(نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد 

پس كسي گمان نبرد كه از . وقتي صبر پيشه كردند، آنها را پيروز و حاكم گردانيد
و گرفتارشدن مؤمنان به سختيها و قرار گرفتن در معرض  1يابد مصيبت رهايي مي
ن به قدرت، امري الزم و قطعي است تا پيراسته گردند و بنيان و دآزمايش قبل از رسي

ن ابتال بر اساس رحمت الهي است تا پاك و منزه دار بشود و اي نهاد آنها قوي و ريشه
در معرض آزمايش قرار گرفتن داعيان عالوه بر اينكه سنت خدا است، راه . 2گردند

بهشت با ناگواريها و سختيها : فرمود  سازد؛ چنانكه پيامبر اكرم بهشت را هموار مي
س در معرض سپ. 3احاطه شده است و دوزخ با شهوتها مورد احاطه قرار گرفته است

آزمايش قرار گرفتن، راهي است كه براي پديد آوردن گروهي كه اين دعوت را به دوش 
گرفتارشدن . دهد، جز آن راهي ديگر وجود ندارد گيرد و مسئوليتهاي آن را انجام مي مي

به مشكالت و در معرض آزمايش قرار گرفتن، راه تربيت امت اسالمي و راه شكوفايي 
ي پنهان امت و راه پرداختن عملي به مسئوليتها و تكاليف و نيز راه استعدادها و نيروها

شناخت حقيقت مردم و حقيقت زندگي است و براي اين است تا پايدارترين و 
هستند كه براي بر عهده گرفتن دعوت و  ترين افراد، در دعوت باقي بمانند و اينها قوي

امانتداران دعوت خواهند صبر نمودن بر آن، شايستگي و صالحيت خواهند داشت و 
  4.بود

  
  حكمت آزمايشهاي الهي و فوايد آن

ترين آنها عبارتند  ابتالء و در بوته آزمايش قرار گرفتن، حكمتهاي متعددي دارد كه مهم
  :از

                                                           
 .283ابن قيم، ص  ،الفوائد -1
 .235، محمد السيد محمد يوسف، ص االسالميه ةالتمكين لالم -2
 .2174، شمارة 4، ج مسلم -3
 .593، ص 1، ج في ضالل القرآن -4
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  تصفيه و پاكسازي صفها -1

اي براي پاكسازي و مشخص نمودن حق گرايان از باطل  آزمايش را خداوند وسيله
است؛ زيرا قوت ايمان افراد در حالت طبيعي و آسايش مشخص  گرايان قرار داده

شود؛ چنانكه خداوند  يشود؛ بلكه در مصايب و مشكالت پرده از حقيقتها برداشته م نمي
  :فرموده است
 |=Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$# βr& (# þθä. uøIãƒ βr& (#þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFø ãƒ    

  )2، عنكبوت(  
ايم، به حال خود رها  اند همين كه بگويند ايمان آورده گمان بردهآيا مردمان «

  ».گردند شوند و ايشان آزمايش نمي مي
  
  تربيت گروه مسلمان -2

اين راهي است كه براي پديد آوردن «: گويد مورد، سيد قطب رحمه اهللا ميدر اين 
دهد، جز آن  مي گيرد و مسئوليتها و تكاليف آن را انجام گروهي كه دعوت را بر عهده مي

اين راه تربيت اين گروه و وسيلة شناسايي و شكوفاساختن . راهي وجود ندارد 
استعدادها و نيروهاي پنهان گروه مسلمان و راه پرداختن عملي به مسئوليتها و تكاليف 
است و عالوه بر آن راه شناخت حقيقت مردم و حقيقت زندگي است و فلسفة آن، اين 

ترين افراد، براي دعوت باقي بمانند و اين افراد براي بر عهده  قوي است تا پايدارترين و
گرفتن و ادامة دعوت و صبر نمودن بر آن شايستگي و صالحيت دارند و آنها امانتداران 

  1.دعوت خواهند بود
  
  پرده برداشتن از راز دلها -3

از ابتالء و  و خداوند، حقيقت دلها را پيش«: دگوي در اين مورد سيد قطب رحمه اهللا مي
شود آنچه براي خداوند  اما ابتالء باعث مي ،داند در معرض آزمايش قرار گرفتن مي

  2».آشكار است براي وضعيت پيرامون نيز آشكار گردد

                                                           
 .180، ص 2همان، ج  -1
 .387، ص 6همان، ج  -2
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  گرفتن امانت عهده رآمادگي حقيقت براي ب -4
خواهد مؤمنان را  و خداوند هرگز نمي«: گويد مي في ظالل القرآندر اين مورد صاحب 

سيلة آزمايش و امتحان عذاب و آزار نمايند؛ بلكه اين نوع تمرين و آمادگي حقيقي به و
براي بر عهده گرفتن امانت الهي است و نيازمند تمرين ويژه است كه با تحمل رنج و 

يقيناً . گردد و بايد بر خدا اعتماد نمود و همواره از او ياري طلبيد مشقت فراوان كامل مي
سازد و استعددها و نيروهاي نهفتة آنان را شكوفا  ا و پليديها پاك ميرا از پاكيهآنان خدا 

شود و توانايي  گردد و صيقل داده مي پس وجودشان استوار و محكم مي. سازد و فعال مي
گردد و يقيناً  تر مي تر و ارتباطشان با خداوند محكم آنان بيشتر و سرشت آنان قوي

نمايد يا پيروزي يا پاداش الهي و اينها كساني  يخداوند از دو خوبي يكي را بهره آنان م
گيرند و نسبت به  هستند كه نهايتاً بعد از آمادگي و آزمايش شدن، پرچم را به دست مي

  ».آن امانتدار خواهند بود
  
  شناخت حقيقت وجود -5

اين بدان خاطر است تا اهل دعوت در «: گويد مي في ظالل القرآندر اين مورد صاحب 
پردازند، حقيقت  طور عملي و در دنياي واقعيت به زندگي و جهاد مي حالي كه به

خويش و حقيقت وجود انساني و اسرار پنهان آن را بدانند و در حالي كه شاهد 
كشمكش ارزشها و مبادي دعوتشان با شهوات و اميال وجودشان هستند و اصطكاك 

ورودي شيطان را به  كند، به حقيقت گروهها و جوامع آگاه شوند و راههاي پيدا مي
  1».درون و همچنين لغزشگاهها و پرتگاهها را شناسايي نمايند

  
  شناخت ارزش و اهميت -6

نزد  ،اين براي آن است تا دعوت« : نويسد مي في ظالل القرآن بدر اين مورد صاح
داعيان از ارزش و اهميت خاصي برخوردار باشد و به اندازه مشكالت و بالهايي كه در 

كنند، جايگاه  ش دعوت و به اندازه چيزهاي گرانبهايي كه در راه آن فدا ميراه گستر
  2».دعوت باال باشد و بعداً در آن در هر شرايطي كوتاهي نورزند

                                                           
 .181، ص 2همان، ج  -1
 .180، ص 2همان، ج  -2
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  دعوت به سوي دين -7
صبر نمودن و بردباري مؤمنان در گرفتاريها و آزمايشها، از نظر اسالم آرام و ساكت 

گردد و اگر  رد شدن مردم به دين اسالم ميگردد و اين عامل موجب وا محسوب مي
بر اثر دارابودن . مؤمنان سست و ناتوان باشند، هيچ كس دعوت آنها را نخواهد پذيرفت

آوردند آن  آمدند و ايمان مي اسالم از چنين خصوصيتي بود كه افرادي كه نزد پيامبر مي
بروند و در برابر خواست تا براي تبليغ دين اسالم نزد قومشان  از آنان مي  حضرت

تكذيب و آزارهايشان شكيبا باشند و به مجاهدت و تالش خويش ادامه دهند تا بر اثر 
  1.اش دعوت اسالم را بپذيرند آن قوم و قبيله

  
  مودن برخي عنصرهاي قوي براي دعوتجذب ن -8

د پايداري مسلمانان و جانفشانيهاي آنان، انسانهاي قوي را به پذيرفتن اين عقيده عالقمن
ترين  نمايد؛ چنانكه به خاطر صالبت و پايداري ايماني داعيان صدر اسالم، بزرگ مي

  2.شخصيتها كه بعداً ماية فخر جهان اسالم قرار گرفتند، به اسالم گرويدند
  
  درجات نزد خدا موجب كفارة گناهانباال رفتن  -9

د مگر اينكه كن هيچ خاري يا باالتر از آن به مؤمن اصابت نمي: فرمود  رسول خدا
مقام و منزلتي كه بندگان با . 3شود باعث ارتقاي مقام وي و محو گناهي از گناهانش مي

توانند دست يابند؛ پس  گردند با عمل خود به آن نمي مشكالت و آزمايشها به آن نائل مي
چنانكه قرار گرفتن  ؛دهد تا مقام او را باال ببرد خداوند او را در معرض آزمايش قرار مي

و فوايدي . 4بوته آزمايش، راهي براي زدوده شدن گناهان و بديهاي مسلمان است در
شناخت قدرت پروردگار؛ شناخت فروتني و : ازيگر نيز دارد كه برخي عبارتند د

شكستگي بنده؛ اخالص؛ بازگشتن و روي آوردن به خدا؛ زاري و دعا و بردباري نسبت 
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يي؛ همچنين شكر و مهرباني از ديگر شود؛ گذشت، شكيبا به كسي كه دچار مصيبت مي
  1.باشند آزمايشهاي الهي مي نتايج

: انواع متعددي از آزمايشها مانند يارانش در معرضو و اصحاب   پيامبر اكرم
تالش قريش براي منصرف كردن ابوطالب از پشتيباني پيامبر و يارانش؛ زشت جلوه 

كوه صفا به طال؛ كمك گرفتن از  دادن چهرة دعوت؛ آزار تازه مسلمانان؛ تقاضاي تبديل
؛ يهوديان در مجادله با پيامبر؛ جنگ تبليغاتي در مراسم حج عليه دعوت و پيامبر اكرم

هاشم و بني عبدالمطلب؛ آزار جسمي و انواع ديگري از  تحريم اقتصادي پيامبر و بني
  .آزمايشها و بالها قرار گرفتند

  

                                                           
 .28-15ان، ص هم -1



 

  

  فصل سوم
  تهاي مبارزه مشركان با دعو شيوه

داشت و معبودانشان  مشركان براي مبارزه با دعوتي كه از واقعيت جاهلي آنان پرده بر مي
برد و تصوراتشان را در مورد خدا، زندگي، انسان و جهان نادرست  را زير سؤال مي

دانست، از همان روزهاي اوليه تصميم گرفتند تا به هر شكل ممكن و با ابزارهاي  مي
فه نمايند و از انتشار آن جلوگيري يا حداقل آن را محدود صداي دعوت را خ ،گوناگون

  .نمايند 
  

   كرمتالش قريش براي منصرف كردن ابوطالب از ياري و حمايت پيامبر ا
ات براي ما در مجالس و در مسجد،  اين برادرزاده: قريش نزد ابوطالب آمدند و گفتند

: گفت  امبر اكرمابوطالب به پي. جلوي او را بگير. كند مزاحمت ايجاد مي
تو براي آنها در مجالسشان و در مسجدشان مزاحمت ايجاد : گويند هايت مي عموزاده

چشم به سوي آسمان دوخت و   پيامبر اكرم. كاري به كارشان نداشته باش. كني مي
توانيد  همان طور كه شما نمي: گفت. بلي: گفتند» بينيد اين خورشيد را مي« :فرمود
وت و دع) خورشيد(توانم دست از  به دست بياوريد، من نيز نمي اي از آن را شعله

پس دعوت . ام دروغ نگفته است به خدا سوگند برادرزاده: ابوطالب گفت. رسالتم بردارم
را به وسيلة   خالصه قريش بارها تالش كردند تا پيامبر اكرم. 1اسالم را بپذيريد

  .نافرجام مانداش تحت فشار قرار دهند، اما تالش آنها  خانواده
اش و قاطعيت او در اين مورد، زبانزد خاص وعام شد  حمايت ابوطالب از برادرزاده

بن  ةآنها به اتفاق عمار. افزود به اندوه و حسادت و مكر و نيرنگ قريش ميامر و اين 
اين عماره بن وليد بن مغيره ! اي ابوطالب: د بن مغيره، نزد او رفتند وگفتندولي

ات  اين را به فرزندي خود بپذير و برادرزاده. زيباترين جوان قريش استترين و  برجسته
كند و قوم و خويشاوندان تو را پراكنده  را كه با دين تو و دين پدرانت مخالفت مي

ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است به ما بسپار تا با اين وسيله از مشكالتي كه 
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به خدا سوگند، به معاملة : ابوطالب گفت. ي يابيمه است، رهايدبراي ما ايجاد نمو
دهيد كه به او غذا بدهم و  شما فرزند خود را به من مي! خوانيد اي مرا فرا مي غيرمنصفانه

  !بزرگش نمايم و من فرزند خود را تقديم شما كنم تا شما او را به قتل برسانيد؟
  1.به خدا قسم هرگز چنين چيزي ممكن نيست

هر   خود گذشتگي ابوطالب و وفاداري وي نسبت به پيامبر اكرمجوانمردي و از 
نمايد؛ چرا كه ابوطالب سرنوشت خود را با سرنوشت  زده مي انساني را شگفت

هاي بني هاشم و  اش گره زده بود و از جايگاه خود براي يكپارچه نمودن تيره برادرزاده
ز دشمن خدا، ابولهب، همه جو  2بني عبدالمطلب جهت حمايت رسول اهللا استفاده نمود

ي نهاي بني هاشم و ب سرود و تيره ميمطيع ابوطالب شدند، حتي ابوطالب اشعاري 
ز اشعارش در اينجا اي ا نمود، كه به پاره عبدالمطلب را به حمايت رسول اهللا تشويق مي

  :كنيم اشاره مي
  فعبد مناف سرها و صميمها  اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر

قريش براي كسب افتخاري گرد بيايند، عبد مناف از همه پيشتاز خواهند هر گاه روزي «
  ».بود

  شرافها و قديمهاففي هاشم أ  حصلت اشراف عبد منافهاو ان 
  ».آيند هاي آن به شمار مي اگر اشراف عبد مناف را بخواهي، بني هاشم اشراف و ريشه«

  هو المصطفي من سر و كريمها  و ان فخرت يوماً فان محمداً
خواهي افتخار بكني، آن فرد جز محمد مصطفي كسي نخواهد  اگر به فردي از آنان مي و«
  ».بود

  3شت حلومهام تظفر و طالعلينا ف  تداعت قريش غثها ثمينها
  ».قريش با تمام توان بر ما هجوم آورد، ولي ناموفق ماند و آرزوهاي آنان، عملي نشد«

قصد توهين  و پناه داده بود  اكرم ابوجهل نيز به اين خاطر كه ابوطالب به پيامبر
محمد : كمان خود سرش را زخمي كرد و گفت داشت، حمزه در مقابل او برخاست و با

  .گويي حال آنكه من بر دين او هستم، اگر قدرتي داري سخنت را تكرار كن را ناسزا مي
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ين گويد و د اين پديده كه جاهليت از كسي حمايت نمايد كه خدايان آن را ناسزا مي
اي  دهد، پديده داند و خردمندان آنان را نادان خطاب قرار مي و آئين آنان را منحرف مي

كردند و  رسد؛ چرا كه آنها براي اين ارزشها جان و زندگي را تقديم مي نظير به نظر مي بي
كردند، ولي با اين وجود به حمايت محمد  به خاطر اين ارزشها معركه و جنگها به پا مي

  !.اند بر خواسته
ش راحساس خطر كرد كه مبادا نابخردان عرب بر او و قومش يوهنگامي كه ابوطالب 
نمايد و اعالم  مي هرشاااي سرود كه در آن به حرمت مكه و جايگاه خويش  ببرند، قصيده

قطره خونش از  سازد كه تا آخرين كند و نيز خاطرنشان مي پناهندگي به خانة خدا مي
  :كند محمد حمايت مي

ــ ــوم ال وو لمـ ــت القـ ــيهمدا رايـ  فـ
 

ــائل    ــري و الوس ــل الع ــو ك ــد قطع  و ق
 

  ».اند وقتي قوم خود را ديدم كه محبت و دوستي در آنها نيست و همة پيوندها را بريده«
 و االذيةو قـــد صـــارحونا بالعـــداو

 

 و قــد طــاوعوا امــر العــدو المزايــل    
ز فرمان دشمني كه تفرقه دهند و ا و آنها به صراحت با ما دشمني كرده و آزارمان مي«
  ».كنند ، اطاعت ميدانداز مي

 و قـــد حـــالفوا قومـــاً علينـــا اظنـــه
 

ــا باالنامــــل ب ــاً خلفنــ  عضــــون غيظــ
 

گمانم، انگشتانشان را از خشم، به دهان ه اند كه ب و با قومي عليه ما همپيمان شده«
  ».گيرند مي
 حضــرت عنــد البيــت رهطــي و اخــوتيو أ

  

ــا   ــه بالوص ــن اثواب ــكت م  1ئلو امس
 

  ».ام هاي آن متمسك شده خدا قوم و خويشانم را آورده و به پرده ةو نزد خان«
آن گاه به خانة خدا و تمام مقدسات سوگند خورد كه محمد را به دشمنانش نخواهم 

  :وي خون به راه بيفتد و ادامه دادسپرد، اگر چه ج
 كـــذبتم و بيـــت اهللا نبـــزي محمـــداً

 

و لمــــا نطــــاعن دونــــه و نناضــــل
ايد محمد را ترك بكنيم؛ بدون اينكه زخمي بشويم و  به خدا سوگند كه دروغ پنداشته«

  ».تيراندازي كنيم
و نســـلمه حتـــي نصـــرّع حولـــه

 

و تـــذهل عـــن ابنائنـــا و الحالئـــل   
دهيم مگر اينكه در حمايت او كشته شويم و زن و فرزندانمان  و او را به شما تحويل نمي«

  ».را ترك كنيم
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  :نان را چنين مورد مالمت قرار دادرا يكي يكي نام برد و آ و رهبران قريش
فعتبـــه الســـتمع بنـــا قـــول كاشـــح

 

حســـود كـــذوب مـــبغض ذي دغـــاول
 

  ».در مورد ما سخن هر دشمن حسود و دروغگو و فريبكار را مشنو! اي عتبه«
  :نين سرودو در مورد ابوسفيان چ

ــاً ــي معرضـ ــفيان عنـ ــر ابوسـ و مـ
 

ــا     ــام المقـ ــن عظـ ــل مـ ــا قيـ ولكمـ
  ».ابوسفيان متكبرانه از كنار من گذشت، گويا از سرداران بزرگ يمن است«
ــ ــهيفـ ــرد مياهـ ــد و بـ ــي نجـ ر الـ

 

م انـــي لســـت عـــنكم بغافـــلو يـــزع
  ».و يقين دارد كه من از شما غافل نيستم! رساند به نجد و آبهاي خنكش چه آسيبي مي«

  :گويد ر و رئيس قبيله بني نوفل ميو در مورد مطعم بن عدي سردا
 ةامطعم لم اخـذ لـك فـي يـوم نجـد

 

ــل   ــور الجالئـ ــد االمـ ــم عنـ  و ال معظـ
 

  ».كني اند، من اگر نابود شوم، تو هم نجات پيدا نمي اي داده آنها به تو نقشه! اي مطعم«
ــوفالً ــمس و ن ــد ش ــا عب ــزي اهللا عن  ج

 

ــل  قع ــر آجـ ــاجالً غيـ ــر عـ ــه شـ  1وبـ
 

  ».دهدخدا از طرف ما به عبدالشمس و نوفل، پاداش بدي ب«
آمد و   از وي، پيروزي بزرگي به شمار مي  دفاع و حمايت عموي پيامبر اكرم

اي استفاده نمود و از حمايت قبيله خود برخوردار  عرف و قانون قبيله از  پيامبر اكرم
مند گشت  گرديد و از هرگونه تجاوز مصون قرار گرفت و از آزادي انديشه و عمل بهره

نمود و اين  وضعيت حاكم جامعة خود را به خوبي درك ميو اين بيانگر آن است كه 
درسي بزرگ براي دعوتگران راه خداست كه بايد از محيط و جوامع پيرامون خود و از 

  .قوانين و سنتهاي اجتماعي حاكم در جهت پيشبرد اهداف ديني استفاده نمايند
  

  تالش براي بدنام كردن دعوت پيامبر
پيامبر خدا جنگي تبليغاتي به رهبري وليد بن مغيره  مشركان براي بدنام كردن دعوت

وليد به رهبران . دادند و براي تخريب شخصيت و دعوت وي سامان  عليه پيامبر اكرم
موسم حج فرا رسيده است و به زودي هيئتهاي عرب نزد ! اي گروه قريش: قريش گفت

تفاق كنيد تا در مورد شوند؛ پس همه ا شما خواهند آمد و از ماجراي اين مرد با خبر مي
او نظر واحدي ارائه دهيد و با يكديگر اختالف نكنيد و يكديگر را دروغگو قرار ندهيد 

  .و برخي سخن برخي ديگر را تكذيب ننماييد
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چيزي بگو و نظري ارائه بده تا همان را ! پس تو اي ابا عبد شمس: آنها گفتند
  .بگوييم

  .دهم شما بگوييد من گوش مي. خير: گفت
  .گوييم او كاهن است ما به مردم مي: تندگف

ها  سخنان او با زمزمه. ام او كاهن نيست؛ چون من كاهنان زيادي را ديده. خير: گفت
  .و سخنان كاهنان متفاوت است

  .ديوانه است: گوييم گفتند مي
هيچ يك . ايم او ديوانه نيست؛ چرا كه ما جنون را ديده و مشاهده نموده. خير: گفت
  .يابيم اي جنون و ديوانگي از قبيل حالت خفگي و وسواس در وجود او نميه از نشانه
  .او شاعر است: گوييم مي: گفتند
سخنان او . ناسيمش ما انواع مختلف شعر و رجز را خوب مي! او شاعر نيست: گفت

او ساحر نيست ما جادوگران و : گفت. ساحراست: وييمگ مي: گفتند. شعر نيست
  .گويد با دميدن و گره زدن جادوگران فرق دارد م آنچه او مياي جادوهايشان را ديده

به خدا سخنان وي شيرين و دلربا است و به درخت : گفت! پس چه بگوييم: گفتند
به . هايش پربار هستند هايش عميق و شاخه مانند كه ريشه تازه و خرم و پرطراوتي مي

خص ساحر است كه با اين ش: خن در مورد او اين است كه بگوييدنظر من بهترين س
سحر خود ميان پدر و پسر و دو برادر و شوهر و همسر و بين خويشاوندان جدايي 

  1.اندازد مي
 :ورد وليد اين آيات را نازل فرمودآن گاه خداوند در م

 ’ÎΤö‘ sŒ ô⎯tΒ uρ àMø) n=yz # Y‰‹Ïmuρ ∩⊇⊇∪ àMù=yèy_uρ …çμ s9 Zω$tΒ #YŠρ ß‰ôϑ̈Β ∩⊇⊄∪ t⎦⎫ ÏΖt/ uρ 

#YŠθåκà− ∩⊇⊂∪ ‘N‰ £γtΒ uρ …çμ s9 # Y‰‹Îγôϑs? ∩⊇⊆∪ §Ν èO ßìyϑôÜtƒ ÷βr& y‰ƒÎ—r& ∩⊇∈∪ Hξx. ( 
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}§t6tã uy£o0 uρ ∩⊄⊄∪ §Ν èO tt/ ÷Šr& uy9 õ3tFó™$# uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Öøt¾ ãrO÷σ ãƒ 

∩⊄⊆∪ ÷βÎ) !#x‹≈ yδ ωÎ) ãΑöθs% Î|³u; ø9 $# ∩⊄∈∪ Ïμ‹Î=ô¹é'y™ ts) y™    )26 - 11، مدثر(  
) و بدون دارائي و اموال و اوالد(مرا واگذار با آن كسي كه او را تك و تنها «

وسائل (ام كه حاضرند و  ام و پسراني بدو داده ام و ثروت بسياري بدو داده آفريده
ام، عالوه بر اين اميدوار است كه  از هر نظر براي او فراهم ساخته) زندگي را

چرا كه ) كند، نخواهد رسيد خواهد شد و بدانچه آرزو ميهرگز چنين ن. بيفزايم
مشكالت (او با آيات ما دشمن است به زودي او را به باال رفتن از گردنه 

! مرگ بر او باد. دارم، او بينديشيد و نقشه و طراحي آماده ساخت وا مي) زندگي
يد و اي كش باز مرگ بر او باد، چه نقشه! اي كشيد و چه طرحي ريخت؟ چه نقشه

سپس چهره درهم كشيد و . باز نگريست و دقت كرد! چه طرحي ريخت؟
باشد  اين چيزي جز جادوي منقول نمي: آن گاه گفت. گرانه اخم و تخم كردشتاب

سازم  هر چه زودتر او را داخل دوزخ مي. و اين چيزي جز سخن انسانها نيست
  ».سوزانم و بدان مي

با   اي رواني و تبليغاتي عليه پيامبر اكرمآيد كه جنگه از اين داستان چنين بر مي
ريزي رهبران كافر و انتخاب زمان مناسب و بر طبق قواعد مشخصي كه  دقت و برنامه

شدند و  شود، سامان داده مي ريزيهاي جنگ رواني از آن استفاده مي امروز نيز در برنامه
م ظدند تا حمله آنها منش آنان براي اين امر موسم حج را انتخاب كردند و با هم متفق مي

و سازمان يافته انجام شود و از طرفي بتوانند بر حجاج اثر بگذارند و تبليغات آنها ثمر و 
نتيجة مطلوب خود را به جا بگذارد و آنان عالوه بر انتخاب زمان مناسب، مكان مناسب 

 ،آيند ميگروهها و هيئتهايي كه به مكه  ةاند تا سخن خود را به هم را نيز انتخاب كرده
  1.برسانند

و تأثير شگرف وي به وسيلة قرآن به روشني   ز طرفي ديگر عظمت پيامبر اكرما
ترين سرداران و رؤساي  وليد بن مغيره بزرگ قريش و يكي از بزرگ. گردد آشكار مي

بين و متكبر بودند، اما او از قرآن  آنها بود و با اينكه معموالً سران و بزرگان قوم، بزرگ
منظم و سازمان  ياما اين جنگ رواني و تبليغات. 2شد و به عظمت قرآن اعتراف كردمتأثر 

توانست   را در محاصره قرار دهد؛ بلكه محمد  يافته نتوانست دعوت پيامبر اكرم
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344 الگوي هدايت

و   حصار دشمانش را بشكند كه عالوه بر متنفرساختن مردم مكه از پبامبر اكرم
دادند و  نيز تحت تأثير تبليغات خود قرار ميتخريب شخصيت وي نزد آنان، زايران را 

شدند تا از  مانع مي  كردند و ميان آنها و سخنان پيامبر اكرم افكارشان را مسموم مي
در دعوت خويش بسيار موفق بود و هر كس   دعوت او متأثر نكردند، ولي پيامبر اكرم

از اينكه سخنان پيامبر  نمود و قبل داد، او را سخت متأثر مي را كه مورد خطاب قرار مي
داد؛ سپس  او را متأثر نمايد، هيئت و وقار و متانت او آنان را تحت تأثير قرار مي  اكرم

با سخناني رسا و شيوا كه سرچشمه گرفته از وحي الهي، عقل سليم، عاطفه، اخالص، 
ر ها كه ب از بارزترين نمونه .1نمود صفا و صميميت بود،  شنونده را مجذوب خويش مي

نمايد و بيانگر توانايي او در شكستن ديوار آهنيني  توانايي و اثرگذاري وي داللت مي
است كه رهبران مكه ايجاد كرده بودند، برخورد آن حضرت با ضماد ازدي و عمرو بن 

  .باشد طفيل دوسي و عمروبن عبسه مي
  

  اسالم آوردن ضماد ازدي -1
 گوييهاي مشركان در مورد پيامبر اكرم اوهضماد ازدي به مكه آمده بود و از تبليغات و ي

. واقعاً فردي مجنون و ديوانه است  كرد كه پيامبر اكرم متأثر گرديده بود و گمان مي
خردان مكه شنيد كه  كرد، وقتي از بي او جنون را معالجه مي. ضماد از قبيله ازد بود

شايد  ،ديدم من اگر اين مرد را مي: دچار جنون شده است با خود گفت  محمد
: مالقات كرد و گفت  بنابراين، با پيامبر اكرم. خداوند او را به دست من، بهبود بخشد

خوانم و خداوند هر كس را كه بخواهد  دانم و مي مي را اي محمد من دعاي اين بيماري
  خواهي برايت دعا بخوانم تا خوب شوي؟ آيا مي. دهد به دست من شفا مي

ان الحمـدهللا نحمـده و نسـتعينه و    «: آغـاز كـرد  گونـه   ايـن  سخنانش را  پيامبر اكرم
نستغفره ، من يهده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هـادي لـه، و اشـهد ان ال الـه اال اهللا و     

  .»اشهد ان محمداً عبده و رسوله، اما بعد
جوييم، هر كس  گوييم و از او ياري مي او را ستايش مي. ستايش خداوند را سزاست«

كند و هر كس را كه خداوند گمراه  داوند هدايت نمايد؛ كسي او را گمراه نميرا كه خ
دهم كه هيچ معبودي  اي براي او نخواهد بود و من گواهي مي كننده نمايد، هيچ هدايت
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دهم كه محمد بنده و فرستادة  يگانه است و شريكي ندارد و گواهي مي. جز خدا نيست
  ».اوست

  .سخنانش را تكرار نمود  پيامبر اكرم. يم تكرار كنسخنانت را باز برا: ضماد گفت
شبيه  يام، ولي سخنان من سخنان كاهنان، جادوگران و شاعران را شنيده: ضماد گفت

  .گذارد سخنانت در اعماق درياها نيز اثر مي. ام سخنان تو نشنيده
  .دست خود را داراز كنيد تا بر اسالم با تو بيعت كنم

از طرف قومت نيز : فرمود  پيامبر اكرم. و مسلمانان شد پس با پيامبر بيعت نمود
بعداً كه دولت اسالمي در مدينه . كنم ام بيعت مي از طرف خود و قبيله: گفت. بيعت كن

فرستاد گذر لشكر اسالم، بر قوم  ها و لشكرهايي را مي سريه  شكل گرفت و پيامبراكرم
ايد؟ مردي از قوم گفت  نها چيزي بر گرفتهآيا از اي: فرمانده به لشكريان گفت. د افتادضما

آن را باز گردانيد؛ زيرا اين قوم ضماد : گفت. ام اينها براي خود برداشته اي از من آفتابه: 
  1.است

  :شوند از اين واقعه فرا گرفته مي فوايد و درسهايي كه
و متهم   تبليغات قريش و تخريب و بدنام كردن شخصيت پيامبر اكرم –الف 
ي به ديوانگي و جنون، ضماد را بر آن داشت تا نزد پيامبر برود و با افسون و كردن و

اذكار مخصوص خود، او را معالجه نمايد، ولي نهايتاً اين امر موجب گرديد ضماد و 
  .قومش به اسالم بگروند

گردد؛  روشن مي  دو صفت بردباري و شكيبايي در شخصيت پيامبر اكرم –ب 
خواهد بيماري جنونش را معالجه  پيشنهاد كرد كه مي  اكرم چنانكه ضماد به پيامبر

را بر انگيزد، اما پيامبر خدا با بردباري   توانست خشم پيامبر اكرم نمايد و اين امر، مي
  .و آرامي به استقبال ماجرا رفت كه موجب تسليم ضماد، در مقابل رسول خدا گرديد

ر تعظيم، بزرگداشت، ستايش پروردگار و اي كه پيامبر خدا، ارائه داد بيانگ خطبه –ج 
باشد، از اين رو آن حضرت اغلب سخنرانيها و  اختصاص عبادت براي اهللا مي

  .نمود هايش را با اين خطبه آغاز مي موعظه
ضماد از شيوايي و قوت گويايي پيامبر خدا، متأثر شد؛ زيرا سخن آن حضرت از  – د

بر قلبها اثر خاست بنابراين، سخنانش  قلبي آكنده از ايمان و يقين و حكمت بر مي
  .نمود و آنها را وادار به پذيرش اسالم مي گذاشت مي
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درنگ اسالم را پذيرفت، داللت بر اين دارد كه اسالم دين  اينكه ضماد، بي – هـ
فطرت است و انسانها هر گاه وجودشان را از فشارهاي داخلي و خارجي پاك و مبرا 

  .پذيرند ة رفتاري پسنديده، اسالم را مياي و يا مشاهد سازند، گفته
عالقه شديد رسول خدا و تالش ايشان براي انتشار دعوت؛ چنانكه با اسالم  – و

  .آوردن ضماد، از وي براي اسالم آوردن قومش بيعت گرفت
تنها به مسلمان شدن ضماد اكتفا نكرد؛  چنانكه ،اهميت دعوت به سوي خدا – ز

  .مش را به اسالم دعوت بدهدبلكه از او بيعت گرفت تا قو
احترام قائل شدن به نيكوكاران و سابقين در خير؛ چنانكه صحابه با قوم ضماد  – ح

  1.به خوبي رفتار كردند
در مورد ضماد   در حديث برخي از راهكارها و وسايل تربيتي كه پيامبر اكرم – ط

گفتن، روش گفتگو،  تأني و حوصله در سخن: اند مانند ستفاده نمود، بيان شدهاز آن ا
توجيه مستقيم و برخي صفات كه در شخصيت آن حضرت به عنوان مربي نماد پيدا 

  .صبر، بردباري و تشويق به انجام دادن خوبيهاي بيشتر: كرده بود مانند 
  

   اسالم آوردن عمرو بن عبسه -2
من در دوران جاهليت به اين موضوع كه مردم در : گويد عمرو بن عبسه سلمي مي

برند و آيين درستي ندارند، واقف بودم؛ چرا كه آنان بتها را پرستش  مراهي به سر ميگ
بر شترم سوار شدم و نزد او  ،به من رسيد  كردند تا اينكه خبر بعثت پيامبر اكرم مي

نمود؛ چرا كه  در آن روزها، مراحل پنهاني خويش را طي مي  دعوت پيامبر اكرم. آمدم
جستجو كردم تا اينكه نزد او . نمود قومش احساس خطر مي از جانب  پيامبر اكرم

گفتم پيامبر چيست؟ . من پيامبر خدا هستم: تو چه كاره هستي؟ گفت: م و گفتمرفت
مرا با اين : گفت.و را با چه چيزي فرستاده استت: گفتم. خداوند مرا فرستاده است: گفت

ند، خداوند به يگانگي پيام فرستاده كه حق خويشاوندي ادا شود، بتها شكسته شو
يين تو آچه كساني از : گفتم. با او شريك قرار داده نشودپرستش شود و هيچ چيزي 

گويد در آن  مي. اند يك آزاده و يك برده آيين مرا پذيرفتهاند؟ گفت تاكنون  پيروي كرده
يروي من از تو پ: گفتم. ابوبكر و بالل با او بودندروز از افرادي كه ايمان آورده بودند، 
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مگر وضعيت مرا با . تواني از من پيروي كني امروز در اين موقعيت نمي: گفت. كنم مي
برگردي و هر گاه خبر پيروزي مرا شنيدي، نزد  تا بيني؟ بهتر است نزد خانواده مردم نمي

  .من بيا
ام ماندم تا اينكه پيامبر خدا، به مدينه  من برگشتم و نزد خانواده: گويد عمرو مي
اهالي مدينه  نمودم تا اينكه تعدادي از من هميشه اخبار او را پيگيري مي. دهجرت نمو

است و وضعيت او چگونه است؟ مردي كه به مدينه آمده چه كاره : گفتم. نزد من آمدند
خويشاوندانش نقشه قتل او را كشيده . آيند از هر سو مردم شتابان نزد او مي: گفتند

من نيز به : گويد عمرو مي. ليد نگرديده بودندو پبودند، ولي موفق به اين نقشة شوم 
تو . بله: شناسي؟ گفت گفتم مرا مي. اضر شدممدينه رفتم و در مجلس رسول خدا ح

  همان كسي هستي كه مرا در مكه مالقات نمودي؟
  1.دربارة نماز و وضو پرسيد  در ادامه حديث عمرو آمده است كه از پيامبر اكرم

  :شود واقعه گرفته مي يندرسها و فوايدي كه از ا
عمرو بن عبسه از يكتاپرستان دوران جاهليت بود كه پرستش چيزي ديگر  –الف 

  .پذيرفت غير از خداوند را نمي
جنگ شديد تبليغاتي قريش عليه آن حضرت سبب شد تا عمرو بن عبسه  –ب 

  .را پيگيري نمايد  اخبار پيامبر اكرم
چنانكه مالقات عمرو بن عبسه   اكرم گيري قريش بر پيامبر جسارت و سخت –ج 

  .در دوران پنهاني دعوت صورت گرفت كه از طرف قومش در معرض خطر قرار داشت
ام؛ چنانكه عمرو بن رعايت ادب و احترام هنگام وارد شدن بر اهل فضل و مق –ح 

  .مؤدبانه نزد رسول خدا حضور يافتم: گويد عبسه مي
ادا نمودن حق : توار است كه عبارتند ازاسخالصة رسالت محمدي بر دو اساس  –د 

مرا با اين پيام فرستاده است كه حق «: ق مردم؛ چنانكه پيامبر خدا فرمودخدا و ح
گردد؛ چرا كه اين خصلت بزرگ، جزو اولويت دعوت اسالم  خويشاوندي مشخص مي

 همچنين تهاجم مقتدرانه و. بود و در كنار دعوت به يكتاپرستي و توحيد قرار گرفت
ترين چيزهايي بود كه عرب در اختيار داشت،  شجاعانة رسول اهللا بر بتها كه مقدس

بيانگر اين مطلب است كه زدودن آثار جاهليت نيز بسيار مهم است و دعوت توحيد با 
  .شود يابد و منتشر مي از بين بردن اين گونه آثار تحقق مي
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ايي از بين بردن بتها را با وجود اينكه در ابتداي بعثت توان  پيامبر اكرم –س 
تأخير در بيان امور  كه نداشت، اما اين كار را در اولويت قرار داد و اين بيانگر آن است

دين به دليل نداشتن توانايي بر اجراي امور و احكام دين، جايز نيست و كساني كه بر 
است و  اند كه فقط بايد به تبليغ اموري از دين پرداخت كه اجراي آن ممكن اين عقيده

نبايد بخشهايي را كه نياز به جهاد و مبارزه دارند و اجراي آنها فعالً ممكن نيست، مطرح 
برند و بايد گفت كه دعوتشان بر منوال دعوت رسول خدا، قرار  كرد، در اشتباه به سر مي

  1.نگرفته است
براي فراهم آوردن مكان و فضايي امن و امان براي   تالش پيامبر اكرم –ش 
  .ب و يارانشاصحا
  .عمرو را پس از گذشت سالها شناخت هقوت و حافظه رسول خدا ك -  ه

نمود؛ چرا كه مصلحتي براي فاش كردن  رسول خدا تعداد مسلمانان را فاش نمي –و 
از اين رو در جواب عمرو بن عبسه پيروان خويش را به عنوان . ديد اسامي آنها نمي

  .آزاده و برده خطاب قرار داد
راه انداخته بود و  به  ر از كساني كه جنگ تبليغاتي عليه پيامبر اكرميكي ديگ

داستان اسالم آوردن او به طور مفصل در . مسلمان شد، طفيل بن عمرو دوسي بود
اما به نظر دكتر ضياء عمري، از اين داستان فقط همين  ه است،كتابهاي سيره بيان گرديد

به قلعه محكم  خواست تا  پيامبر اكرممقدار با سند صحيح ثابت است كه طفيل از 
  2.از پذيرش اين امر خودداري نمود  قبيله دوس پناهنده شود، اما پيامبر اكرم

روايت صحيحي آمده است كه طفيل، قومش را به اسالم دعوت نمود، اما آنها در 
 خواست تا عليه  نپذيرفتند و با او مخالفت كردند تا جايي كه طفيل از پيامبر اكرم

شد آنان دعا كرد و در آن  3هدايت و راهياب براي  قومش دعا نمايد، اما پيامبر اكرم
  4.در مدينه منوره بود  هنگام پيامبر اكرم

                                                           
 .109، ص 1، ج التاريخ االسالمي -1
 .190، ص 1، ج صحيح مسلم -2
 .107، ص 6، ج صحيح بخاري فتح الباري -3
 .146، ص 1، دكتر عمري، ج صحيحهالنبويه ال ةالسير – 76، ص 2، ابن كثير، ج النبويه ةالسير -4
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ات برگرد و هر گاه خبر پيروزي مرا  نزد خانواده«: از اين گفته پيامبر كه فرمود –ي 
اساس كار بر اين نيست آموزيم كه  اين درس را در مورد دعوت مي» .بيانزد من شنيدي 

كه هواداران و اعضاي دعوت اسالمي را در معرض خطرها و محل مشكالت و آسيبها 
اش امر نمود و قضية  عمرو را به بازگشت نزد خانواده  قرار دهيم؛ چنانكه پيامبر اكرم

اين كار براي حفاظت . هجرت به حبشه و سپس به مدينه نيز به خاطر همين بود
گرفت تا رهبر نيز با آسودگي خاطر به كارش  يت تدريجي آنان انجام ميمسلمانان و تقو

  1.ريزي بهتري داشته باشد ادامه دهد و براي آينده آمادگي و برنامه
  

   اسالم آوردن حصين، پدر عمران -3
با اين مرد : ، لذانزد او آمدند و به او گفتندقريش به حصين احترام خاصي قائل بودند

» .گويد نمايد و آنها را ناسزا مي او خدايان ما را به بدي ياد مي. حرف بزن) محمد(
 پيامبر اكرم. حصين، وارد خانه شد. رفتند  قريش همراه حصين نزد پيامبر اكرم

  ».جاي بيشتري براي شيخ باز كنيد«: فرمود
. ر آن مجلس نشسته بودندپسرش عمران كه قبالً مسلمان شده بود با تعدادي ديگر د

اين چه سخني است كه از تو به ما رسيده كه خدايان ما را ناسزا : تحصين گف
اي حصين پدر من و پدر تو در : رسول خدا فرمود. ت مرد عاقلي بودگويي؟ پدر مي

هفت خدا در زمين : حصين گفت! پرستي چند خدا را مي! حصين. برند دوزخ به سر مي
كدام يك مدد و گردي، از  تي ميوقتي دچار مصيب: فرمود. پرستم يكي در آسمان را ميو 

اگر اموالت نابود : رسول خدا فرمود. كه در آسمان استهمان را : جويي؟ گفت ياري مي
او : رسول خدا فرمود. كه در آسمان استهمان : طلبي؟ گفت ود از كدام يك ياري ميش

حصين ! سازي؟ كند و تو بتها را با او شريك مي شنود و اجابت مي صدايت را مي
اي « : رسول خدا فرمود! من سخن نگفته بودتا آن روز كسي اين گونه با : ويدگ مي

اي دارم به آنان چه بگويم؛  من، قوم و قبيله: گفت» اسالم بياور تا سالم بماني حصين
نمايم تا كارم را درست انجام بدهم و به  بار خدايا از تو طلب هدايت مي: بگو«: فرمود

حصين كلمات فوق را تكرار كرد و از جا » .سودمند باشد من دانش بيشتري بده كه برايم
. عمران بلند شد و سر و دستها و پاهاي پدرش را بوسيد. برنخاست تا اينكه مسلمان شد

ام گرفت كه وقتي  از كار عمران گريه«: اشك از چشمان رسول خدا سرازير شد و فرمود 
                                                           

 .126، ص 1، ج ، سعيد حوياالساس في السنه -1
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نكرد، اما وقتي حصين حصين در حال كفر وارد شد، برايش بلند نشد و او توجه 
ون برود، پيامبر وقتي حصين خواست بير» .مسلمان شد، عمران حق او را به جاي آورد

ن آمد و وقتي حصين بيرو» .بلند شويد و او را تا منزلش بدرقه نماييد«: به يارانش فرمود
  1.دين شده است و از اطراف او پراكنده شدند بي: قريش او را ديدند، گفتند

سالم حصين و از طرفي قوت استدالل و منطق رسول اهللا كه  تب و فطراستعداد خو
  .زمينة مسلمان شدن حصين را فراهم ساخت ،از راه گفتگو وارد شد

  
   اسالم آوردن ابوذر غفاري -4

پذيرفت و از پرسـتش بتهـا ابـاء     ابوذر وضعيت اعتقادي حاكم بر جامعة جاهليت را نمي
داد و  د اعتـراض قـرار مـي   گرفت، مور خدا شريك ميورزيد و كسي را كه  چيزي با  مي

خواند بدون اينكه قبلـة مشخصـي را بـراي     پيش از آنكه اسالم بياورد، نماز ميچند سال 
خود تعيين نمايد كه اين بيانگر آن است كه او قبالً بـر شـيوه و روش يكتاپرسـتان بـوده     

پرس و جـو    د پيامبر اكرمبه مكه آمد و در مور  با اطالع از بعثت پيامبر اكرم. است
او را ديـد ودانسـت كـه فـردي       نمود كه علـي  كرد تا اينكه شب شد و استراحت مي

صبح روز بعـد، ابـوذر علـي را تـرك     . ناآشنا است از او خواست تا شب مهمان او باشد
علي بـار ديگـر او را بـراي    . گفت و به مسجدالحرام آمد و تا غروب در آن جا باقي ماند

اي؟  سپس علي از او پرسيد چرا به اينجا آمده. شب سوم نيز چنين شد. كردشب دعوت 
او پيامبر بر حق : علي گفت. خواهد محمد را ببيند مي: وقتي ابوذر به او اعتماد كرد گفت

ايسـتم و مشـغول چيـزي     دنبال من بيا، اگر من خطـري احسـاس نمـودم، مـي    . خداست
ابوذر همچنان رفت تـا  . فظ فاصله دنبالم بيائيدشوم و چون دوباره راه افتادم شما با ح مي

نزد قومت برگـرد و آنهـا را   : به او گفت  پيامبر اكرم. ديدار كرد  اينكه با پيامبر اكرم
 ،سوگند به كسي كه جانم در دست اوست: ابوذر گفت. و منتظر دستور من باشخبر بده 

پس بيـرون آمـد تـا اينكـه بـه      . فرياد اسالم را با صداي بلند در ميان آنها سر خواهم داد
با  »اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمداً رسول اهللا«: با صداي بلند اعالم كرد و مسجد رسيد

عبـاس بـن   . شنيدن اين صدا مردم به او يـورش بردنـد تـا اينكـه او را بـه زمـين زدنـد       
ر داد اي آنان را از چنين عملي برحذر داشـت و هشـدا   عبدالمطلب با ديدن چنين صحنه
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كه چنين نكنيد؛ زيرا قبيله غفار از شما انتقام خواهد گرفت وكاروانهاي تجـاري شـما را   
نمايند، در معرض خطر و تعـرض قـرار    كه از سرزمين قبيله غفار به سوي شام عبور مي

ابوذر قبل از اينكه خـود بـه   . 1دهند و اين گونه عباس او را از دست قريش نجات داد مي
حاضر گردد، بـرادرش را بـه ايـن منظـور       بررسي نزد پيامبر اكرم مكه براي تحقيق و

به مكارم اخالقي   فرستاده بود، اما برادر او از ميان تمامي سجاياي اخالقي پيامبر اكرم
مـرا قـانع   : ر اشاره نمود، اما ابـوذر گفـت  عانگيز و دوربودن سخنان او از ش و سخنان دل

 تـا نـزد پيـامبر اكـرم     ننمودي، لذا درصدد برآمـد  خواستم بر آورده نكردي و آنچه مي
سـتند؛  اهل مكه خطرنـاك ه . مواظب خودت باش«: اضر گردد، اما برادرش به او گفتح

  2».و پرخاش كردند زيرا آنها بر من خشمگين شدند
  

  درسها و فوايد
كه بر اثر تبليغات سوء مشركان طنين انداخته بود، به   اكرم شهرت و آوازة پيامبر - 1
  .يلة بني غفار نيز رسيده بودقب

دانايي و هوشياري ابوذر كه مردي داراي نظر و راي مستقل بود كه شايعات و  - 2
گريزان و متنفر نمود؛ بلكه به جستجو و تحقيق   تبليغات او را از دعوت پيامبر اكرم

  .بررسي نمايد  پرداخت و برادرش را فرستاد تا در مورد واقعيت بعثت پيامبر اكرم
چنانكه او به اطالعاتي كه برادرش، انيس،   ت دادن ابوذر به پيامبر اكرماهمي - 3

براي او آورده بود بسنده نكرد؛ بلكه خواست حقيقت را با چشمان خود مشاهده نمايد؛ 
دهد؛ بلكه سخن از مردي  زيرا موضوع فقط مردي نيست كه به خير و خوبي فرمان مي

ين، سختيها، رنجها، دشواريهاي طاقت فرساي بنابرا. گويد پبامبر خدا است است كه مي
. راه و جدايي از خانواده و وطن بايد در راه حق تحمل شود؛ پس ابوذر نيز چنين كرد

اش را قرار داده بود، براي شناخت  اي كه در آن توشه اش را ترك نمود و باكيسه خانواده
 3.نبوت به سوي مكه رهسپار گرديد

اين اقدامي امنيتي : اي كسب اطالعات مورد نظر تأخير و درنگ نمودن ابوذر بر - 4
طلبيد؛ پس اگر ابوذر از همان ابتدا به صورت آشكار  بود كه حساسيت موقعيت آن را مي

                                                           
 .173، ص 7، ج فتح الباري، صحيح بخاري -1
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گرديدند،  آمد و قريش از اين موضوع با خبر مي بر مي  درصدد شناسايي پيامبر اكرم
محل زندگي و گرفت و به هدفش كه به خاطر آن  در معرض آزار و اذيت قرار مي

قومش را ترك نموده بود و در راه رسيدن به آن سختيها و مشقتهاي سفر را تحمل كرده 
 .رسيد بود، نمي

از ابوذر هدفش از   وقتي علي: ت كردن جانب احتياط و مواظب بودنرعاي - 5
آمدن به مكه را پرسيد؛ ابوذر با اينكه سه روز مهمان علي بود، اما هدف اصلي مسافرت 

خواست كامالً احتياط نمايد بنابراين، قبل از اينكه او را  كتمان نمود؛ زيرا ميخويش را 
از علت آمدنش آگاه نمايد، شرط گذاشت كه اين را پوشيده نگاه دارد و نيز از او 
خواست تا وي را راهنمايي نمايد و اين بيانگر احتياط وي است بنابراين، ابوذر به 

 .اهداف خويش دست يافت
علي و ابوذر :   سير حركت نزد پيامبر اكرممي در تينو پوشش ام پنهان كاري - 6

نمايد؛ بين خود  نمودند كسي آنان را تعقيب مي رضي اهللا عنها براي اينكه احساس مي
ابتدا حركت نمايد و اگر خطري احساس   رمزي بر اين اساس گذاشتند كه علي

به حركت خود ادامه   از علي را آگاه سازد و او نيز بعد  اي ابوذر گرديد، به گونه
 .بود) دار االرقم(اين پوشش امنيتي براي حركت آنها به سوي قرارگاه . دهد
از بهرة وااليي   نمايد كه اصحاب هاي امنيتي گذرا بر اين داللت مي اين اشاره - 7

امنيت براي آنها مهم  هنمايد ك در جوانب امنيتي برخوردار بودند و نيز بر اين داللت مي
قدر دغدغه آن را داشتند تا جايي كه امنيت نشان بارزي در هر اقدام ه و چ بود

بنابراين، حركتهاي آنان سازمان يافته و بررسي شده انجام . خصوصي و عمومي آنها بود
به راستي چه قدر ما به اين احساس امنيتي اصحاب نياز داريم، به ويژه در . گرفت مي

 1ادي در به وجود آمدن و از بين رفتن تمدنها دارداين عصر كه مسائل امنيتي اهميت زي
ها و روشهاي پيشرفته و دستگاههاي  و امنيت داراي مدارس ويژه و تكنولوژي و شيوه

پس وقتي چنين . گردد هاي هنگفتي صرف امور امنيتي مي مستقل گرديده است و بودجه
انند به اطالعات است، مسلمانان بايد به جوانب امنيتي اهميت بدهند تا دشمنان نتو

 2.مسلمانان دسترسي و اطالع يابند و رازها و اسرار مسلمانان در دسترس آنان قرار نگيرد
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چنانكه بعد از اينكه : عقل و درك وي قوتصداقت ابوذر در جستجوي حق و  - 8
 .اسالم به او عرضه شد، اسالم را پذيرفت

كه ابوذر را  سعي و تالش و اهميت پيامبر خدا، به امنيت و سالمتي يارانش - 9
اش برگردد و قضيه را پنهان بدارد تا اينكه خداوند آن را آشكار  دستور داد تا نزد خانواده

 .و پيروز نمايد
او اسالم خويش را در انجمنها و : جاعت ابوذر و قدرت او در بيان حقش -10

 1.اجتماعات قريش آشكارا اعالم كرد و آنها را به مبارزه طلبيد و حق را اظهار كرد
از اين دستور پيامبر كه ايمان خويش را مخفي و پنهان بدارد چنين برداشت   وذراب

بلكه پبامبر از روي شفقت  و  ؛نموده بود كه اين دستور، دستوري الزامي و ايجابي نيست
از اين رو رسول خدا نيز  ،آيد چنين دستوري داد اينكه شايد از پس چنين كاري بر نمي

رود كه  آيد كه گفتن سخن حق در برابر كسي كه بيم آن مي ميمخالفت نكرد و از اين بر 
گوينده را آزار و اذيت نمايد، جايز است گرچه سكوت كردن نيز جايز است و اين به 

 2.شود باشد و برحسب آن به انسان پاداش داده مي اقتضاي اهداف و موضوع، متفاوت مي
لـه و مقاومـت در برابـر    موضع ابوذر براي دعوت، بسيار مفيد بـود و او در مقاب  -11

به راه انداخته بودنـد، مشـاركت جسـت و      جنگ رواني كه قريش بر ضد پيامبر اكرم
گرچـه خـون از بـدن    . اعالم ابوذر ضربه محكمي بود كه در مركز به كفار مكه وارد شـد 

 .را سر داد »اشهد ان ال اله اال اهللا«ابوذر جاري شد، اما او بار ديگر آشكارا فرياد 
 وباس از مسلمانان و تالش او براي نجات ابوذر، دليلي است بر اينكه ادفاع ع -12

نمايد كه  نسبت به مسلمانان مهربان بود و روش او در دفع تجاوز بر اين داللت مي
عباس از شخصيت كفار مكه آگاهي داشت بنابراين، آنها را به خطرهايي كه تجارت آنها 

 3.شد، هشدار داد ميبه هنگام عبور از ديار قبيله غفار مواجه 
در مكه اتخاذ كرده بود، اطاعت نمود   ابوذر از ترتيب امنيتي كه پيامبر اكرم -13

بنابراين، با وجود دلبسته بودن ابوذر به پيامبر و با اينكه پيامبر را دوست داشت و به 
شدت عالقمند ديدار او بود، اما سخن ايشان را در مورد چگونگي ترك گفتن مكه و 
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 .134، ص 7، ج فتح الباري -2
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وي قومش را پذيرفت و به صالح و هدايت خانواده و دعوت دادن آنان به رفتن به س
 .اسالم اهتمام ورزيد و قبل از همه برادر و مادر و قومش را به اسالم دعوت كرد

قوت تأثير دعوت ابوذر بر قومش و توانايي او در هدايت و قانع كردن آنها به  -14
چنانكه مسلم در صحيح خود از  .با اين حال حايز شرايط امارت نشدپذيرفتن اسالم، 
دهي؟ پيامبر  آيا مرا امير قرار نمي: گويد به رسول خدا گفتم  ند كه ميك ابوذر روايت مي

اي ابوذر تو ضعيف هستي و فرماندهي «: ام گذاشت و فرمود ستش را بر شانهد  اكرم
كه و امارت امانتي است و روز قيامت سبب رسوايي و پشيماني خواهد شد، مگر كسي 

 1».اي كه در مورد آن دارد، انجام دهد آن را به حق بگيرد و وظيفه
اي كه توانايي بخشيده است، بايد وظيفة خويش  پس خداوند به هر كس در هر زمينه

و نبايد از موفقيت او در دعوت الي اهللا، چنين  انجام دهدرا در راستاي تحقق آن 
 .خواهد بود استنباط كرد كه در امارت و فرماندهي نيز موفق

واگذاري رهبري و سرپرستي قبيله غفار به ايماء بن رحضه سردار آن قبيله از  -15
جانب ابوذر، با اينكه ابوذر قبل از او اسالم آورده بود و مقامش باالتر بود، به فراست و 

نمايد؛  حسن مديريت او و نيز به بزرگداشت مردم، به اندازة شخصيت آنها داللت مي
  2.نداشت تمامي امور در دست او متمركز گرددچرا كه او دوست 

موفقيت درخشان ابوذر در دعوت كه بر اثر دعوتش نصف قبيله غفار مسلمان  -16
  3.شد و نصف ديگر آن قبيله بعد از هجرت اسالم آوردند

كننده و جنگ تبليغاتي و محدوديت فكري كه كفار عليه دعوت  تالشهاي تخريب
اده نمودند، ناكام ماند و شكست خورد؛ چرا كه اسالمي در صدر اسالم، از آن استف

تر بود و وسايل تبليغي او از موانع آنان،  از تالش آنان گسترده  تالش پيامبر اكرم
تر بود و ثبات و پايداري او بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه دشمنانش انتظار آن را  قوي

گير  اي از مسجدالحرام گوشه شهو در گو اقامت نگزيداش  در خانه  پيامبر اكرم. داشتند
موم دشمنان مصون بدارد؛ بلكه او سنشد تا دعوتش را پنهان بدارد و خود را از تيرهاي م

رفت و با  شجاعانه خود را به مخاطره انداخت و به محل اقامت اعراب چادرنشين مي
كرد تا كسي كه اندكي حيات در قلبش  صداي بلند در مسجد الحرام قرآن تالوت مي
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انده و انگيزة آزادي و نپذيرفتن بندها در وجودش قرار دارد، بشنود و نور هدايت در م
نمايد كه از جمله اين افراد ضماد ازدي، عمرو بن عبسه، ابوذر  تو مغزش سراي 1قلب

بودند و اين دليلي   غفاري و طفيل بن عمرو دوسي و حصين پدر عمران بن حصين
بود كه   ت تخريبي قريش عليه پيامبر اكرمقاطع و حجتي درخشان بر شكست حمال
  .بايد از اين درسها و آموختنيها، پند بگيريم

  
  در راه دعوت   انواع اذيت و آزار پيامبر اكرم

 هاي دعوت از اولين لحظه  ت به پيامبر اكرمبقريش از شدت اذيت و آزار خويش نس
هاي زيادي  اين دوران آيهدر . هاي پيروزي دعوت، كاهش ندادند تا آخرين لحظه آشكار

داد و سرگذشت انبياء  شد و او را به صبر، بردباري و گذشت دعوت مي بر اونازل مي
انكه ساخت؛ چن شد و بدين صورت غم و اندوه را از او دور مي پيشين را متذكر مي

  :خداوند خطاب به ايشان فرمود
 ÷É9 ô¹$# uρ 4’n? tã $tΒ tβθä9θà) tƒ öΝ èδöàf÷δ $# uρ #\ôfyδ WξŠÏΗsd    )10، مزمل(  
شكيبايي كن و به گونة پسنديده از ايشان دوري  ،گويند در برابر چيزهايي كه مي«

  ».كن
 ÷ É9 ô¹$$sù È/õ3ß⇔ Ï9 y7În/ u‘ Ÿωuρ ôìÏÜè? öΝåκ÷] ÏΒ $̧ϑÏO#u™ ÷ρ r& #Y‘θà x.    )24، انسان(  
ش و حال كه چنين است، در طريق تبليغ و اجراي احكام پروردگارت شكيبا با«

  ».دينانشان فرمانبرداري مكن از هيچ كدام از گناهكاران و بي
 Ÿωuρ ÷βt“ øtrB öΝ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ ⎯ ä3s? ’Îû 9, øŠ|Ê $£ϑÏiΒ tβρ ãä3ôϑtƒ    )70، نمل(  
  ».كنند، تنگدل مباش غم آنان را مخور و از نيرنگهايي كه مي«
 $̈Β ãΑ$s) ãƒ y7 s9 ωÎ) $tΒ ô‰s% Ÿ≅‹Ï% È≅ß™ ”=Ï9 ⎯ÏΒ y7Î=ö7s% 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ ρ ä%s! ;οtÏøótΒ 

ρ èŒuρ A>$s)Ïã 5ΟŠÏ9 r&    )43، فصلت(  
شود مگر همان  چيزي به شما گفته نمي) ران و منافقان و جاهالنفاز طرف كا(«

مسلماً پروردگار تو . چيزهايي كه قبالً به پيغمبران پيش از تو گفته شده است
در حق (مجازات دردناك و داراي ) در حق مؤمنان(داراي آمرزش فراوان 

  ».است) كافران
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   هايي از اذيت و آزار مشركان نسبت به پيامبر اكرم نمونه
: گفت. بلي: گفتند 1مالد  اش را به خاك مي آيا محمد در ميان شما چهره: ابوجهل گفت - 1

نمايد، پاي خود را بر گردن او  سوگند به الت و عزي اگر او را ببينم كه چنين مي
در حالي آمد،   آن گاه نزد پيامبر اكرم. كنم اش را با خاك آلوده مي رهگذارم و چه مي

خواست، پاي خود را بر گردن پيامبر  او به گمان خود مي. خواند كه آن حضرت نمازمي
آيد و گويا با دستهايش  بگذارد، اما ناگهان حاضران ديدند كه به عقب مي  اكرم
  .دخواهد از آسيب چيزي خود را مصون بدار مي

بعداً . اي از آتش قرار گرفت ميان من و او چاله: تو را چه شده است؟ گفت :گفتند
 2.كردند شد، فرشتگان او را پاره پاره مي اگر به من نزديك مي: فرمود  پيامبر اكرم

ابوجهل آمد . خواند نماز مي  پيامبر اكرم :و در حديث ابن عباس چنين آمده است
. و بر او پرخاش نمود برگشت  كار باز ندارم؟ پيامر اكرمآيا تو را از اين «: و گفت

ن گاه آ. داني كه هيچ كس بيشتر از من در مكه يار و همنشين ندارد تو مي: ابوجهل گفت
  :خداوند اين آيه نازل فرمود

 äíô‰u‹ù=sù …çμ tƒÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äíô‰uΖy™ sπ u‹ÏΡ$t/ ¨“9$#    )18 - 17، علق(  
ا فرا بخواند، ما به زودي فرشتگان مامور دوزخ را پس او همچنان ياران خود ر«

  ».صدا خواهيم زد
زد، فرشتگان الهي كه مامور  اگر او همنشينان خود را صدا مي: گويد ابن عباس مي

   3.گرفتند دوزخ هستند، او را فرا مي
در حالي كه پيامبر خدا در كنار كعبه : روايت است كه گفت  از ابن مسعود  - 2

ناگهان يكي از آنها گفت . گروهي از قريش در مجلس خود نشسته بودندخواند،  نماز مي
كنيد؟ كدام يك از شما شكمبه شتري را كه بني فالن  آيا به اين ريا كار نگاه نمي: 

گذارد؟ چنانكه  هايش مي رود، آن را ميان شانه آورد و وقتي او به سجده مي اند مي كشته
در سجده رفت، آن را ميان   پيامبر اكرم ترين آنها فرستاده شد و وقتي كه بدبخت

كفار . هاي ايشان گذاشت و رسول خدا بر اثر آن همچنان به حالت سجده باقي ماند شانه

                                                           
 .گذارد يعني سر به سجده مي -1
 .2797فقين، باب قوله ان االنسان ليطغي، شماره ، كتاب صفات المنامسلم -2
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فردي نزد فاطمه رضي . افتادند قريش چنان خنديدند كه از فرط خنده روي يكديگر مي
شكمبه شتر را  او كه هنوز دختري كم سن و سال بود، دوان دوان آمد و. اهللا عنها رفت
هاي رسول خدا برداشت و انداخت و روي به كفار نمود و آنها را ناسزا  از ميان شانه

نتيجه اين كار قريش را به ! بار خدايا«: گفت ،وقتي رسول خدا نماز را تمام كرد. گفت
بار : سپس از يكي يكي آنها نام برد . تا سه بار اين دعا را تكرار كرد» .گذارم تو وا مي

عمروبن هشام، عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، وليد بن عتبه، اميه بن خلف، عقبه ! ياخدا
  .بن ابي معيط و عماره بن وليد را هالك كن

به خدا سوگند كه همه آنها را در روز بدر ديدم كه نقش زمين : گويد ابن مسعود مي
  1.ندشدند ودر آن انداخته شد شده بودند؛ سپس به سوي چاه بدر كشانده مي

 ربر اساس روايتهاي صحيح ديگر بيان شده است كه عقبه بن ابي معيط، به دستو
 و مشركان از دعاي پيامبر اكرم. 2ابوجهل شكمبة شتر را بر گردن رسول اهللا گذاشت

  3.شود متأثر شدند و برايشان گران آمد؛ چرا كه آنها معتقد بودند كه دعا در مكه قبول مي
  يت پيامبر اكرم توسط بزرگان قريشضرب و شتم آزار و اذ - 3

سخن به ميان   جمع شدند و از پيامبر اكرم» حجر«روزي سران و اشراف قريش در 
اي كه ما در مورد اين مرد صبر  ايم كه كسي به اندازه ما تاكنون نديده: آوردند و گفتند

ان ما ناسزا دهد و به خداي ايم صبر كرده باشد؛ او خردمندان ما را نادان قرار مي نموده
در آن اثنا رسول خدا آمد؛ همه با . ايم ما بر كار بزرگي در مورد او صبر نموده. گويد مي

گويي  هستي كه چنين و چنان ميتو همان كسي : گفتند اره بر او حمله بردند و ميهم يكب
  .خدايانشان گفته بود، بازگو كردنددر مورد   و آنچه را كه پيامبر اكرم

سپس مردي، پيراهن او را گرفت و . ام بلي من چنين گفته: تگف مي  پيامبر اكرم
كشيد كه  آيا مردي را مي :برخاست و گفت  ابوبكر به دفاع از پيامبر اكرم. كشيد
  4!.پروردگارم اهللا است؟: گويد مي

جميل بيشتر از ديگران با پيامبر خدا ام ابولهب عموي آن حضرت و همسرش  - 4
را   يل با سخن چيني قصد داشت ارتباط گستردة پيامبر اكرمام جم. كردند دشمني مي
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گذاشت و كثافت و آشغال  بنابراين، در راه پيامبر خار مي. با مردم كم رنگ جلوه دهند
  : ر مورد اين زن و شوهر فرموده استريخت؛ چنانكه خداوند د اش مي بر در خانه

 ôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1 r& 5=yγs9 ¡=s? uρ ∩⊇∪ !$tΒ 4© o_ øîr& çμ ÷Ψ tã …ã&è!$tΒ $tΒ uρ |=|¡Ÿ2 ∩⊄∪ 

4’n? óÁu‹y™ #Y‘$tΡ |N# sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ …çμ è? r& tøΒ $#uρ s's!$£ϑym É=sÜysø9 $# ∩⊆∪ ’Îû $yδ Ï‰‹Å_ 

×≅ö7ym ⎯ ÏiΒ ¤‰|¡̈Β    )مسد(  
دارايي و آنچه بدست آورده است، . گردد نابود باد ابولهب و حتماً هم نابود مي«

زرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت كه به آتش ب. رساند سودي بدو نمي
كش است در  ور خواهد بود و همچنين همسرش كه هيزم كش و شعله انهبز

  ».اي از الياف خواهد بود گردنش رشته طناب تافته و بافته
 ابولهب و همسرش بعد از نزول آنچه در مورد آنان نازل گرديد، نـزد پيـامبر اكـرم   

ست ام جميل پاره سنگي در د. كنار كعبه نشسته بودآن حضرت به اتفاق ابوبكر در . آمد
رفيقت كجاست؟ به من خبر رسيده كـه مـرا   ! ابوبكر: داشت و چون نزد آنان رسيد گفت

به خدا سوگند اگر او را بيابم بـا ايـن پـاره سـنگ دهـانش را خـونين       . هجو كرده است
شما را ديـده   كنيد فكر نمي! اي پيامبر خدا: ابوبكر گفت. اهم ساخت، سپس برگشتخو

را نديـد و او ايـن شـعر را    خداوند چشمان او را كور گردانيـد و مـ  : پيامبر فرمود! باشد؟
فرمـان مـذمم را نپـذيرفتيم و او را    « »مذمما ابينا و دينه قلينا و امـره عصـيان  «: سرود مي

  ».نافرماني كرديم و با او سرسختانه دشمني كرديم
آيا : گفت شد و مي گفتند، خوشحال مي اسزا ميرا ن» مذمم«پيامبر خدا از اينكه آنان 

آنها . نمايد كنيد كه خداوند چگونه نفرين و ناسزاي قريش را از من دور مي تعجب نمي
) ستوده و پسنديده(كنند و من محمد  گويند و نفرين مي را ناسزا مي) ناپسند(مذمم 
  1 .هستم

مراسم حج به دنبال رسول  كار ابولهب به جايي رسيده بود كه در بازارها و مجالس و
  2.كرد خدا بود و او را تكذيب مي

ترين آزار قريش اين بود كه در اواخر دوران مكي براي كشتن پيامبر  آخرين و بزرگ
به ايشان روا داشته آن حضرت در مورد اذيت و آزاري كه قريش نسبت . نقشه كشيدند

                                                           
 .555- 554، ص 6، ج فتح الباري -1
 .293، ص 1ابي شهبه، ج  ،النبويه ةالسير -2



359  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

كه كسي به اين اندازه ترسانده ام  قدري ترسانده شدهه من در راه خدا، ب: گفت بودند مي
ام كه هيچ كس به آن اندازه مورد  نشده است و به قدري مورد اذيت و آزار قرار گرفته

گذشت كه غذاي كافي  آزار قرار نگرفته است و مدت سي شبانه روز بر من و بالل مي
  1.براي سير كردن شكم خود نداشتيم، مگر غذاي ناچيزي كه بالل اندوخته بود

با اينكه داراي شان و منزلت بزرگي بود، اما از نخستين روزهاي   اكرم پيامبر
خردان  دعوت علني بار سنگين بال و مشقت و رنج را بر دوش گرفت و از سوي بي

قريش، مورد اذيت و آزار فراواني قرار گرفت، به طوري كه هر گاه از كنار مجالس آنان 
است كه از آسمان با او  2اين پسر ابي كبشه: گفتند كردند ومي گذشت او را مسخره مي مي

گذشت با تمسخر   شود و همچنين يكي از آنان وقتي از كنار پيامبر اكرم سخن گفته مي
  3!.امروز از آسمان برايت سخني نازل نشده است؟: گفت مي

شد؛ بلكه  تنها با مسخره كردن و اذيت و آزار رواني تمام نمي  جنگ عليه پيامبر اكرم
گسترده و  اي هاز اين رفته و به شكنجه و آزار جسمي رسيد و اين امر تا حدي دامنفراتر 

آب دهان   وسيع به خود گرفت كه دشمن خدا، اميه بن خلف، بر چهره پيامبر اكرم
هاي جديد به دشمني و آزار پيامبر  حتي بعد از هجرت، دشمنان جديد با شيوه. 4انداخت

منحصر در قريش مكه بود،   دشمني با پيامبر اكرمروي آوردند و پس از آنكه  اكرم
بودند، به دشمني با او برخاستند و عالوه بر اينها   افرادي از منافقان كه همسايه پيامبر اكرم

در ابتداي امر . يهوديان، فارسها، روم و همپيمانانشان دشمنان ديگري بودند كه قدعلم نمودند
به ناسزا گفتن و مسخره كردن و محاصره و زد و  در مكه هر چند  دشمنان پيامبر اكرم

كوب مختصر، برخاسته بودند، اما به اين هم اكتفا ننمودند و به دشمني و رويارويي مسلحانه 
اي تبديل شده  و نظامي شديد كه جنگ و گريز در بر داشت برخاستند و اين امر به فاجعه

آري دوران رسالت آن حضرت . 1تاي جز ضررهاي مالي و جاني در پي نداش بود كه نتيجه
هاي بال و مصيبت آن را تشكيل  گذشت و زندگي ايشان زنجيري بود كه حلقه اين طور مي
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رسيد، سست و زبون نگرديد؛ بلكه  داد، اما در برابر مشكالتي كه در راه خدا به او مي مي
تحمل را ورزيد و به اميد پاداش الهي تا دم مرگ تمام سختيها و مشكالت  استقامت مي

  1.نمود مي
پيامبر خدا در مواقع متعددي با مشكالت و مصيبتهايي مواجه شد كه سختي آنها به ذهن 

مشكالت و مصيبتها به اندازة ارزش و مقام رسالتي بود كه ايشان بر عهده . گنجد كسي نمي
داشت و بر اثر تحمل چنين مشكالت و مصيبتهايي بود كه به مقام و منزلتي واال نزد 

خواست كه قومش  ردگارش نائل گرديد؛ چرا كه او نسبت به قوم خود مهربان بود و نميپرو
نمود تا  به عذابهايي گرفتار شوند كه ملتهاي پيشين به آن مبتال شده بودند و شكيبايي مي

پس وقتي كه رسول خدا از اذيت و آزار مجرمان در . 2براي دعوتگرن و مصلحان الگو باشد
ترين مصيبتها مواجه گرديد، داعيان نيز مورد اذيت و آزار قرار خواهند  رگامان نماند و با بز

گرفت و سنت و قانون الهي در مورد دعوتها چنين است؛ چنانكه از ابوسعيد بن ابي 
ال و مصيبت بيش از همه چه كساني به ب: روايت است كه از رسول خدا پرسيد  وقاص

ساني كه بيش از ديگران با پيامبران مشابهت دارند پيامبران، سپس ك«: آيند؟ فرمود گرفتار مي
و سپس كساني كه بعد از آنها باشند و هر كس برحسب دينداري و مقام و منزلت معنوي 

تر باشد، مصيبت و بالي  شود و هر چند از نظر ايمان قوي خود به مصيبت و بال گرفتار مي
شود تا  بال و مصيبت گرفتار ميتر خواهد بود و بنده همچنان به  او به همان اندازه سخت

  3».ماند رود كه هيچ گناهي براي او باقي نمي اينكه چنان روي زمين راه مي
  

   اذيت و آزار ياران پيامبر اكرم
با مصيبتها و مشكالت بزرگي مواجه شدند كه كوههاي   اصحاب و ياران پيامبر اكرم

اموال و جانهاي خود را در راه خدا آنان . آورد سر به فلك كشيده و محكم را از پاي در مي
فدا نمودند و خداوند نيز هيچ يك از بزرگان و اشراف مسلمانان را بدون امتحان نگذاشت و 

نيز   در اين ميان ابوبكر. آنان را به انواع متعددي از مشكالت و گرفتاريها دچار نمود
سجد الحرام او را بر سرش خاك ريختند و در م. مورد اذيت و آزار مشركان قرار گرفت

او را در لباسي  ،شناخت بنابراين چنان زدند كه او را برا اثر چهرة خون آلودش كسي نمي
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كند كه وقتي ياران  عايشه رضي اهللا تعالي عنها روايت مي. 1اش بردند پيچاندند و به خانه
شكارا اصرار داشت كه آ  كه هشتاد و سه نفر بودند، گردهم آمدند ابوبكر  پيامبر اكرم
اما ابوبكر همچنان پيشنهاد خود » .تعداد ما هنوز كم است«: رسول خدا فرمود. بيرون بيايند
هاي مسجد، هر يك در ميان  مسلمانان در گوشه. كرد تا اينكه پيامبر بيرون آمد را تكرار مي

ه نشست  اش پراكنده شدند و ابوبكر در ميان مردم به سخنراني برخاست و پيامبر اكرم قبيله
بود و بدين صورت اين اولين سخنراني و دعوتي بود كه مشركان را به سوي خدا و 

آنها، او را به . درنگ به ابوبكر و مسلمانان يورش بردند مشركان بي. داد پيامبرش دعوت مي
عتبه بن ربيعه بيش از ديگران به . شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و لگدكوب كردند

اينكه افراد قبيله بني تيم آمدند و ابوبكر را از زير دست و پاي آنها  زد تا سر و صورت او مي
آنها ترديدي نداشتند كه . اش بردند او را به خانه ند واي قرار داد بيرون كشيدند و در پارچه

آنها . ابوبكر خواهد مرد و گفتند به خدا سوگند اگر او بميرد، عتبه بن ربيعه را خواهيم كشت
حال : گفت. به هوش آمد روز كنارش نشستند تا اينكه در قسمتهاي آخر با پدر ابوبكر در

تند و رفتند، ولي به اش ناراحت شدند و او را گذاش طور است؟ افراد قبيلهه رسول اهللا چ
هد، اما ابوبكر چيزي خواست به او چيزي بد مادرش مي. مواظب او باشد: مادرش گفتند
. من از حال رفيقت خبر ندارم :رش گفتمادحال پيامبر چه طور است؟ : نخورد و گفت

تا  مادرش بيرون آمد. نزد ام جميل بنت خطاب برو و از او حال پيامبر را جويا شو: گفت
ام . ا شده استابوبكر حال محمد بن عبداهللا را از تو جوي: اينكه نزد ام جميل آمد و گفت

وست داري اگر د. داهللا راشناسم و نه محمد بن عب نه ابوبكر را مي: جميل بنت خطاب گفت
ام جميل همراه مادر ابوبكر به راه افتاد تا اينكه نزد ابوبكر . برويم: گفت. آيم نزد فرزندت مي

به خدا سوگند قومي كه با تو  :هوش و ضعيف يافت، فرياد كشيد و گفت وقتي او را بي. آمد
ال ح: ابوبكر گفت. ز آنها بگيردا اميدوارم خداوند انتقام تو را. فاسق و كافراند ،اند چنين كرده

ام جميل . اشكالي ندارد: ابوبكر گفت. شنود مادرت مي: پيامبر چطور است؟ ام جميل گفت
. اودر خانه ارقم است: كجاست؟ ام جميل گفت: ابوبكر گفت. حالش خوب است: گفت
و ام جميل مادر ابوبكر . خورم را نبينم، آب و غذا نمي  به خدا سوگند تا پيامبر اكرم: گفت

سپس او را در حالي . ها آرام گرفتند صبر كردند تا اينكه رفت و آمد كم شد و مردم در خانه
او را در   پيامبر اكرم. كه به آنها تكيه زده بود، بيرون آوردند تا اينكه نزد پيامبر بردند

! ااي پيامبر خد: ابوبكر گفت. همه گرد او جمع شدندآغوش گرفت و بوسيد و مسلمانان 
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ام زد و  ام به جز ضرباتي كه آن مرد فاسق بر چهره پدر و مادرم فدايت باد من چيزي نشده
اين مادرم نسبت به فرزندش مهربان است و شما شخصيت با بركتي هستيد، او را به سوي 

شايد خداوند به وسيلة تو او را از آتش جهنم نجات  .خدا دعوت دهيد و برايش دعا كنيد
  1.اي مادر ابوبكر دعا كرد و اورا به سوي خدا دعوت داد و او مسلمان شدپيامبر بر. بدهد
  

  درسها و آموختنيها
اين امر : سالم و اظهار آن در برابر كافرانعالقة شديد ابوبكر به علني ساختن دعوت ا  - 1

ابوبكر، شكنجه و آزار بزرگي را تحمل كرد تا . باشد بيانگر قوت ايمان و شجاعت وي مي
  .كردند او خواهد مرد شاوندانش فكر ميجايي كه خوي

شيفتگي و محبت ابوبكر نسبت به پيامبر خدا به حدي بود كه او در آن وضعيت   - 2
آگاه   اكرم كرد كه او را از حال پيامبر شد و پافشاري مي دشوار از حال پيامبر جويا مي

اين محبت . دخورد كه تا وقتي او را نديده است، آب و غذايي نخور سپس سوگند مي. كنند
شوند و هر مصيبتي كه در راه  هايي است كه بر دشواريها چيره مي براي خداست و نماد اراده

  .بينند خدا و به خاطر پيامبرش به آنها برسد، آن را آسان و ساده مي
د نقش به ااي در آن وقت در توجيه حوادث و رفتار و تعامل با افر تعصب قبيله  - 3

د اختالف عقيده، قبيلة ابوبكر به حمايت او برخواستند و سزايي داشت؛ چنانكه با وجو
 2.تهديد كردند كه اگر بميرد، عتبه را خواهند كشت

رعايت امور امنيتي توسط ام جميل رضي اهللا عنها كه او چند واكنش انجام داد كه   - 4
كاري و ابراز نداشتن شناخت در مورد پيامبر  پنهان: ترين آنها عبارت است از شايد مهم

 و ابوبكر كرما
ابوبكر و محمد بن : رد رسول اهللا پرسيد، ام جميل گفتالخير از ام جميل در مو وقتي ام

مناسب بود؛ چون در آن وقت هنوز ام الخير و اين واكنشي محتاطانه . شناسد عبداهللا را نمي
كرد و دوست نداشت ام الخير از  مسلمان نشده بود و ام جميل اسالم خود را پنهان مي

از ترس اينكه   لمان بودن او اطالعي داشته باشد؛ از اين رو محل اقامت پيامبر اكرممس
 1.مبادا اين موضوع را به قريش گزارش دهد، پنهان نمود
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برساند و   اطالعات خود را به ابوبكر در اين صدد بود كهاز طرفي ديگر ام جميل 
بنابراين، ام جميل از . و پنهاني باشدآنها را براي ام خير آشكار نسازد تا قضيه كامالً سري 

اگر تو دوست داري، من همراه تو نزد : برداري كرد وگفت به نفع خود بهرهوضعيت موجود 
  .آيم فرزندت مي

همچنين ام جميل از وضعيت موجود براي كسب اعتماد مادر ابوبكر و رام كردن وي با 
 :د به راه انداخت و گفتاو فريديدن وضعيت ابوبكر كه بيهوش و بيجان افتاده بود، داد 

شكي نيست كه اين موضع ام جميل تا » .اند، فاسق و كافراند قومي كه با تو چنين كرده
جويي و ناراحتي ام خير از كساني كه با فرزندش چنين كرده بودند،  حدودي از حس انتقام

ت و كاهش داد و ام جميل راخيرخواه و دلسوز خود دانست و اين گونه ام جميل محب
اعتماد ام الخير را به خود جلب نمود و اين كاري بود كه وظيفه ام جميل را در رساندن خبر 

  1.نمود آسان مي  به ابوبكر العاتو اط
  

  انتخاب وقت مناسب براي اجراي مسئوليت
وقتي ابوبكر خواست كه او را به خانم ارقم ببرند، ام جميل بالفاصله خواسته او را نپذيرفت؛ 

خواست تأخير كرد تا اينكه رفت و آمد كم شد و مردم در  انجام آنچه او ميبلكه در 
آن گاه ام جميل به همراه مادر ابوبكر او را بيرون آوردند و نزد  ،هاي خود آرام گرفتند خانه

  2.بردند  پيامبر اكرم
آيد؛ چنانكه ام الخير مادر ابوبكربه  تحقق اين اصل كه نعمت بعد از مصيبت به دست مي

و ابوبكر از پيامبر خدا خواست  را بپذيردعلت عالقة شديد ابوبكر به اينكه مادرش اسالم 
  3.كه براي مادرش دعا كند، مسلمان شد

خالصه اينكه ابوبكر صديق به خاطر اينكه از ساير صحابه در خدمت و همراهي پيامبر 
  .متحمل گرديد پيشتاز بود، مشكالت و مصائب بيشتري از جانب كفار و مشركان،  اكرم

   بالل -1
تري به خود  و يارانش روز به روز دامنه گسترده  اذيت و آزار مشركان به پيامبر

گرفت تا اينكه به آخرين حد خشونت و سنگدلي رسيد و به ويژه رفتار آنان با  مي
                                                           

 .همان -1
 .ام و در درسهاي امنيتي از اين كتاب استفاده نموده 52-50همان، ص  -2
 .75همان، ص  -3



364 الگوي هدايت

كردند تا از دين  مسلمانان مستضعف، رفتاري غيرمعقوالنه بود؛ چرا كه آنها را شكنجه مي
كردن آنان، كينه و خشم خود را فرود  قيدة خود منصرف شوند و از طرفي با شكنجهو ع

هار اسالم نمودند، هفت نفر اولين كساني كه اظ«: گويد مي  عبداهللا بن مسعود. نشاندند
خداوند . ، ابوبكر، عمار، مادرش سميه، صهيب، بالل و مقداد پيامبر اكرم: بودند

، ابوطالب و ابوبكر را توسط قومش مصون نگاه داشت، پيامبرش را به وسيلة عموي وي
نمودند و آنها را در گرماي  زرههاي آهنين داغ ميبا اما مشركان، ساير مسلمانان را 

هاي مشركان تن  بيشتر آنها بر اثر فشارهاي سخت به خواسته .دادند خورشيد قرار مي
شركان او را به دست م. دادند به جز بالل كه وجودش را در راه خدا ناچيز نمود

: گفت چرخاندند، اما او با قاطعيت مي سپردند و آنها او را در شهر مكه مي كودكانشان مي
  1».حد احد خدا يكي است خدا يكي استاَ«

اي نداشت كه او را حمايت نمايد و شمشيرهايي نبود كه از او دفاع كند و  بالل، قبيله
او در زندگي نقشي جز اينكه كار . نداشتچنين انساني در جامعه جاهلي مكه ارزشي 

بكند و فرمان ببرد و مانند حيوانات در معرض خريد و فروش قرار بگيرد نداشت، اما 
اي باشد، چنين  اي و يا صاحب دعوت و يا قضيه اينكه داراي نظري مستقل و انديشه

ني دوامري در جامعه جاهلي مكه براي كسي همچون بالل، جنايتي بسيار زشت و نابخش
رفت، اما دعوت جديد، كه جوانانان شتابان به آن گرويده بودند و با سنتها و  به شمار مي

كردند، در ژرفاي دل اين بردة فراموش شده نيز جاي گرفته  رسوم پدرانشان مبارزه مي
  2.بود و از او شخصيتي جديد در ميدان هستي ارائه داده بود

و به خاطر عقيده و دينش در معرض  ايمان در اعماق قلب بالل رسوخ كرده بود
گاه بالل رفت و رو به اميه  ديري نپائيد كه آزاد مردي به شكنجه. گرفت شكنجه قرار مي

تو او را : اميه گفت! ترسي؟ چاره از خدا نميآيا در مورد اين بي:  بن خلف كرد و گفت
چنين : گفتابوبكر  .بيني نجات بده كه مي ياي و اكنون او را از وضعيت فاسد كرده

ر و باشد او را بگي تر است و بر دين تو مي من بردة سياهي دارم كه از او قوي. كنيم مي
ابوبكر غالمش را به او داد و بالل را در عوضش . پذيرفتم: اميه گفت. بالل را به من بده
و در روايتي ديگر آمده است كه او را به هفت اوقيه يا به چهل  1».گرفت و آزاد كرد
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به راستي بالل شكيبا و سرسخت بود؛ چرا كه او صادقانه اسالم آورد  1.طال خريداوقيه 
ها، سست و  بنابراين، استوار ماند و در برابر چالشها و انواع شكنجه. و قلبش پاك بود

آورد و كينة آنها را شدت  شكيبايي و پايداري بالل مشركان را به خشم مي. زبون نگرديد
م ثابت قدم مانده الاو تنها كسي بود كه از مسلمانان ناتوان بر اسبخشيد به ويژه اينكه  مي

خواستند هماهنگ نشد و كلمة توحيد را با صداي بلند در  بود و او با كافران در آنچه مي
داد و وجودش را در راه خدا ارزاني كرده  طلبيد سر مي حالي كه آنها را به مبارزه مي

  2.بود
رهايي يافت و از قيد بردگي آزاد گرديد و بقية  بالل از شكنجه و عذاب و مصيبت

گذراند و پيامبر خدا در حالي كه از بالل خشنود   خود را در ركاب پيامبر اكرم  زندگي
صداي كفشهاي بالل را پيش از ... «: و به او بشارت بهشت داد و فرمود بود در گذشت

  3».خودم در بهشت شنيدم
يل برده بودن خويش، ارزش و مقامي نداشت، بالل اگرچه در دوران جاهليت به دل

. و گرويدن به اسالم، ارزش و مقام وااليي كسب نمود  اما بعد از بعثت پيامبر اكرم
  4».آزاد كرد ،ابوبكر كه سرور ماست، بالل را كه او نيز سرور ماست«: گفت مي  عمر

رهبري اسالمي  هايي بود كه آزادسازي بردگان مسلمان توسط ابوبكر، يكي از برنامه
. مستضعفان به آن گرفتار بودند، در پيش گرفته بود كه اي براي مقاومت در برابر شكنجه

نمود و قبل از  ابوبكر اموال خود را در آزادكردن تازه مسلمانان از بردگي صرف مي
و بالل هفتمين آنها بود . هجرت به مدينه شش برده كه به اسالم گرويدند را آزاد نمود

از عامر بن فهيره كه در جنگ بدر و اُحد شركت نمود و در روز بئر : ارت بودندبقيه عب
: گفتند قريش مي. ادي نابينا گرديدمعونه به شهادت رسيد؛ ام عبيس و زنّيره كه بعد از آز

گوئيد؛ چرا كه  به خدا سوگند شما دروغ مي: گفت. اند عزي بينايي او را گرفتهالت و 

                                                           
 .140، ص 1، ج القياديه ةالتربي -1
 .92، ص المسلمين في العهد المكي ةمحن -2
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خداوند نيز بينايي . هستند كه به كسي ضرري برسانند تر از آن الت و عزي كوچك
  1.چشمانش را برگردانيد

همچنين گذر ابوبكر به كنيزي افتاد كه عمر بن خطاب در دوران جاهليت، او را 
  2.ابوبكر او را خريد و آزاد كرد. كرد ضرب و شتم مي
د كه در ميان بخش و آزادكننده بردگان و شيخ با وقار و متين اسالم بو ابوبكر آزادي

دارد  نمايد و پيوند خويشاوندي را برقرار مي قومش معروف بود كه به بينوايان كمك مي
. كند نمايد و از ستمديدگان حمايت مي نوازي مي گيرد و مهمان و سختي را به دوش مي

ابوبكر بخش . داشتني و نسبت به ناتوانان و بردگان دلسوز است او مهربان و دوست
  3.يي خود را صرف خريداري بردگان نمود و آنها را در راه اسالم آزاد كردبزرگي از دارا

كرد،  را كه دارايي خود را براي آزادكردن مستضعفان خرج مي  اهل مكه، ابوبكر
دادند، اما ابوبكر آنها را همسنگر و ياران خود در دين  مورد تمسخر و استهزاء قرار مي

او با تمام مشركان و طاغوتيان روي زمين برابر دانست و هر يك از آنها نزد  جديد مي
نبودند و سنگ زيربناي دولت توحيد و تمدن اسالمي توسط افرادي همچون بالل و 

هدف ابوبكر از آزاد نمودن بردگان اين . ساير مؤمنان صدر اسالم، بنيانگذاري گرديد
دنيوي دست نبود كه مورد ستايش قرار گيرد و يا مقامي كسب نمايد و يا به اهداف 

: روزي پدرش به او گفت . نمود يابد؛ بلكه او رضاي خداوند متعال را جستجو مي
اگر به جاي اينها مردان نيرومند . كني بينم كه بردگان ضعيف را آزاد مي فرزندم تو را مي«

! پدر: گفت  كردند بهتر بود؟ ابوبكر كردي كه تو را حمايت مي و چابكي را آزاد مي
  پس شگفت نيست كه خداوند در مورد ابوبكر صديق» .دا استهدفم خشنودي خ

   :فرمايد خداوند مي. ت تالوت بشوندهايي در قرآن نازل نمايد كه تا روز قيام آيه
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بذل و بخشش كند و پرهيزگاري پيشه ) در راه خدا دارائي خود را(كسي كه «

سازد و به پاداش خود ايمان و باور داشته باشد، او را آماده رفاه و آسايش 
و به بذل و بخشش در راه خدا (و اما كسي كه تنگ چشمي بكند  .نماييم مي

اداش خود ايمان و باور نداشته باشد، نياز بداند و به پ و خود را بي) دست نيازد
پرت ) گور(در آن هنگام كه به  .سازيم او را آماده براي سختي و مشقت مي

راه هدايت و (ن حال او دارد؟ مسلماً نشان دادگردد، دارائيش چه سودي به  مي
من . بر عهدة ماست و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن ماست) ضاللت به مردم

بدان . كشد شود و زبانه مي ور مي دهم كه شعله لناكي بيم ميشما را از آتش هو
حق و (همان كسي كه ) انسانها(ترين  سوزد مگر بدبخت شود و نمي داخل نمي

پشت ) به آيات آسماني(نمايد و  تكذيب مي) داند و آن را حقيقت را دروغ مي
آن . هد شدبه دور داشته خوا) آتش(از آن ) انسانها(كند وليكن پرهيزگارترين  مي

دهد تا خويشتن را پاكيزه بدارد، هيچ  مي) در راه خدا(كسي كه دارايي خود را 
كس بر او حق نعمتي ندارد تا چشم به پاداش داشته باشد؛ بلكه تنها هدف او 

چنين شخصي از (قطعاً . باشد جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش مي
اشهايي كه از پروردگار خود از پاد(راضي خواهد بود و ) كارهايي كه كرده است

  ».خشنود خواهد شد) دارد دريافت مي
همياري و همكاري ميان مسلمانان صدر اسالم، نماد بارزي از خير و بخشش است و 

كردند  اي گشتند كه به خاطر آن مناقشه مي بردگان وسيلة اسالم، صاحبان عقيده و انديشه
اقدام ابوبكر به خريدن بردگان و . ردندك نمودند و در راه آن جهاد مي و از آن دفاع مي

تنها بيانگر عظمت اين دين است؛ بلكه بيانگر اين موضوع است كه  د كردن آنان نهاآز
دين جديد در ژرفاي وجود ابوبكر صديق نفوذ نموده بود و او را به خود مشغول نموده 

ري و بود و به راستي مسلمانان معاصر براي احياء نمودن روح همبستگي و هميا
همكاري ميان فرزندان امت كه در معرض فروپاشي از جانب دشمنان عقيده و دين 

  .بايست از رفتار و احساسات پاك مسلمانان صدر اسالم، الگو بگيرند است، مي
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  عمار بن ياسر و پدر و مادرش -2
همراه دو . هاي يمن به نام بني عنس بود پدر عمار بن ياسر متعلق به يكي از قبيله

. ش به نامهاي حارث و مالك براي جستجوي يكي از برادرانشان به مكه آمدندبرادر
حارث و مالك به يمن بازگشتند و ياسر در مكه اقامت گزيد و با ابوحذيفه بن مغيره 

ابوحذيفه يكي از كنيزانش به نام سميه بنت خياط به ازدواج . 1مخزومي پيمان بست
  .ياسر در آورد

ابوحذيفه او را آزاد كرد، اما ديري . به نام عمار شد ياسر از سميه صاحب فرزندي
نگذشت كه ابوحذيفه از جهان چشم فرو بست و با طلوع فجر اسالم، ياسر و سميه و 

بنو مخزوم كه اربابان آنها شمرده . عمار و برادرش عبداهللا بن ياسر مسلمان شدند
ه هوا به شدت گرم ظهر ك. شدند، خشمگين شدند و آنها را تحت فشار قرار دادند مي
 3غلطاندند و به پشت و رو مي 2بردند شد، آنها را به سنگالخ تافته و داغ مكه مي مي

گذشت و به آنان  نارشان ميدر حالي كه آنها تحت شكنجه بودند، از ك  پيامبر اكرم
  4.اي خانواده ياسر صبر داشته باشيد؛ بهشت در انتظار شماست: گفت مي

اي كه به او ايمان  گفت تو عاشق زيبايي محمد شده ابوجهل نزد سميه آمد و
ابوجهل شمشيري در . اي؟ سميه در جواب ابوجهل سخنان تندي به او گفت آورده

شرمگاه سميه زد و او را به شهادت رساند و بدين صورت افتخار نخستين شهيد اسالم 
و گرانبهاترين  اين موضع دليرانه سميه ستودني است كه باالترين. 5به نام سميه ثبت شد

چيزي را كه در اختيار داشت يعني وجود خود را در راه خدا تقديم نمود و بايد زنان 
مسلمان تا جهان باقي است، شاهكار او را فراموش نكنند و قلبشان در اقتدا به سميه بتپد 

  1.و همانند او از تقديم نمودن هيچ چيزي در راه خدا دريغ نورزند
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مكه  سنگالخ رد حالي كه پيامبر خدا دستم را گرفته بود ودر «: گويد مي  عثمان
روزگار ! دااي پيامبر خ: پدر عمار گفت. نواده ياسر گذشتيمزديم از كنار خا قدم مي

خانواده ياسر را  ابار خداي: سپس فرمود. صبر داشته باش: پيامبر گفت. چنين است
  1.بيامرز

 پيامبر اكرم. ن آفرين سپردديري نپاييد كه ياسر هم زير شكنجه، جان به جا
نماد و رمز جانفدايي و جانفشاني بودند كاري بكند؛  هتوانست براي خانواده ياسر ك نمي

زيرا آنها برده بودند و رسول خدا از چنان قدرتي برخوردار نبود كه با استفاده از قدرت 
توانست  يم  آنچه پيامبر اكرم خويش آنان را از شكنجه و عذاب برهاند؛ بلكه تمام

بهشت مژده بدهد و به براي آنها انجام دهد، اين بود كه آنان را به آمرزش الهي و 
تا اين خانواده مبارك سرمشق و الگويي براي نسلهاي . بردباري و صبر تشويق نمايد

: جمالت زيباي رسول اهللا كه فرمود چنانكه در طول تاريخ مردم با خواندن ؛آينده باشد
  .نمايد از آنان تجليل مي 2».بهشت در انتظار شماست اي خانواده ياسر،«

ها و آزار و اذيتها گرديد؛ چرا كه او از  اش دچار انواع شكنجه عمار بعد از خانواده
اي نداشت تا آنها را حمايت نمايند و خودشان نيز  زمرة مستضعفاني بود كه در مكه قبيله

ه و داغ مكه به هنگام گرماي ظهر، قريش آنها را در زمين تافت. شتندانيرو و قدرتي ند
 هشد ك عمار چنان شكنجه مي. كردند تا آنان از دين خود بازگردند شكنجه مي

و مشركان او را نگذاشتند تا اينكه او را وادار نمودند پيامبر  3گويد دانست چه مي نمي
 ر اكرموقتي نزد پيامب. خدا را ناسزا بگويد و از معبودان و مشركان به خوبي ياد نمايد

به خدا سوگند، . ام خبر بدي آورده: چه خبر داري؟ عمار گفت: آمد، رسول خدا پرسيد
مشركان مرا رها نكردند تا اينكه مجبور كردند به تو ناسزا بگويم و معبودانشان را 

. قلبم سرشار از ايمان است: يابي؟ گفت قلبت را چگونه مي: پيامبر فرمود. ستايش نمايم
  1.هايت را تكرار كن هاي خود را تكرار كردند، تو نيز گفته گر آنها شكنجها: رمودپيامبر ف

قت عمار شهادت داد؛ چنانكه هايي به ايمان راستين و صدا خداوند نيز با نزول آيه
  :فرمود
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óΟßγs9 uρ ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã    )106، نحل(  
شوند به جز آنانكه وادار به اظهار  كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي«

آري چنين كساني . گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است كفر مي
دارند، خشم تند و تيز خدا  خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده ميكه سينه 

  ».شود گريبانگيرشان مي
  1.بود  ها و جنگها در ركاب پيامبر اكرم عمار در تمامي صحنه

. واقعه بالل و عمار حاوي درسهايي بزرگ و شامل بحث عزيمت و رخصت هستند
يرند و در جاي خود و بر شايسته است كه دعوتگران آن را به صورت كامل فرا بگ

  .حسب معيارهاي دقيقش از آن استفاده نمايند
   وقاص سعد بن ابي -3

مادرش . از جانب مادر كافرش در معرض فتنه قرار گرفت  سعد بن ابي وقاص
. اعتصاب غذا كرد و گفت آب و غذا نخواهم خورد تا وقتي كه به دين پدرانت برگردي

  : اين آيه در مورد من نازل شد كه: گفت كه سعدطبراني روايت نموده است 
 βÎ) uρ š‚#y‰yγ≈ y_ x8Î ô³çFÏ9 ’Î1 $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù=Ïã Ÿξsù !$yϑßγ÷èÏÜè?    

  )8، عنكبوت(  
تو را مجبور كردند كه با من شريك قرار دهي، ) پدر و مادرتان(اگر آن دو «

  ».چيزي كه اصالً بدان علم نداري، پس از آنان اطاعت مكن
به مادرم گفتم چنين مكن؛ زيرا من دينم را به خاطر هيچ چيزي ترك : گويد سعد مي
. روز متوالي چيزي نخورد تا اينكه سخت ضعيف و ناتوان گرديد سه شبانه. نخواهم كرد

داني به خدا سوگند، اگر صد جان  مادرم تو مي: قتي من اين حالت او را ديدم گفتمو
گري از دست بدهي، من از دين و آئينم دست بردار داشته باشي و يكي را پس از دي

  1.مادرم وقتي كه وضعيت را چنين ديد، غذاخورد. نيستم

                                                           
 .همان -1
 .446، ص 3، ج تفسير ابن كثير -1
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د كه رمادر سعد سوگند خو: مسلم روايت نموده است، آمده است بر اساس آنچه
هرگز با سعد سخن نگويد تا وقتي كه به دينش كفر نورزد و نيز آب و غذا نخواهد 

يي كه خداوند تو را توصيه نموده است تا با پدر و مادرت به گو تو مي: تخورد و گف
: گويد سعد مي. دهم ن كار دستور مينيكي رفتار كني و من مادرت هستم و تو را به اي

روز، مادرم از خوردن و آشاميدن امتناع ورزيد تا اينكه به علت ضعف و  سه شبانه
. او آب داد و سعد را دعاي بدكرديكي از پسرانش به نام عماره به . هوش شد ناتواني بي
  :قرآن كريم اين آيه را نازل نمود خداوند در

 $uΖ øŠ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïμ ÷ƒy‰ Ï9≡ uθÎ/ $YΖ ó¡ãm ( βÎ) uρ š‚#y‰yγ≈ y_ x8Î ô³çFÏ9 ’Î1    
   )8عنكبوت، (  

كنيم كه به پدر و مادرش كامالً نيكي كند و اگر آن دو  ما به انسان توصيه مي«
از  ،ه براي من انباز قرار دهي كه كمترين اطالعي از آن نداريتالش كردند ك

  ».ايشان اطاعت مكن
  :و در ادامة همين آيه آمده است

 $yϑßγö6Ïm$|¹uρ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# $]ùρ ã÷ètΒ (    ) ،15لقمان(  
  ».در دنيا با آن دو به خوبي رفتار كن«
ش را با چوبي باز خواستند به او غذا بدهند دهان گويد وقتي آنها مي سعد مي

  1.بستند سپس آن را مي ،كردند مي
نظير بود  به راستي كه سعد دچار مشكل بزرگي گرديده بود، اما موضع او موضعي بي

نمايد و بيانگر اين است كه او هرگز  العادة ايمان در قلبش داللت مي كه به جوشش فوق
را هر چه باشد، با جان و حاضر نيست ايمان را معامله كند و حاضر بود نتيجة اين امر 

  .دل بپذيرد
رسيم كه مسلمانان نبايد رابطه خود را با  هاي قرآن به اين نتيجه مي از مضامين آيه

اي كه فاقد محبت  بايست با آنها رابطه خويشاوندان غيرمسلمان خود قطع نمايند و مي
ايد فقط براي باشد، برقرار نمايد و به آنها مهرباني نمايند؛ چرا كه محبت و دوستي ب

  1.رضاي خدا و پيامبر و دينش و مؤمنان انجام گيرد

                                                           
 .1877-1787، ص 2، ج صحيح مسلم -1
 .175-174، محمد قحطاني، ص الوالء و البراء -1



372 الگوي هدايت

   مصعب بن عمير -4
پوشيد  ترين جوان مكه بود و زيباترين لباسها را مي مصعب بن عمير با وجود اينكه مرفه

بيش  ،و پدر و مادرش او را بسيار گرامي داشتند و مادرش از ارث فراواني برخوردار بود
نمود و كفشهاي مخصوص  عطر و مواد خوشبوكننده استفاده ميجوانان مكه  ةاز هم
و دعوت او در خانه ارقم بن ابي ارقم نزد   اما با شنيدن بعثت پيامبر اكرم. 1پوشيد مي

  .آمد و اسالم را پذيرفت  پيامبر اكرم
مصعب بن عمير از خانه ارقم بن ابي ارقم در حالي بيرون شد كه اسالم آوردن خود 

از آن پس به صورت پنهاني، نزد . داشت مادر و خويشاوندانش پنهان مي ا از ترسر
او را در حال نماز  2كرد تا اينكه عثمان بن ابي طلحه رفت و آمد مي  پيامبر اكرم

آنها او را گرفتند و . عثمان، جريان را به مادر و بستگانش گفت.خواندن مشاهده نمود
  3.حبشه زنداني بودزنداني كردند و تا هجرت اول به سرزمين 

او را ديدم كه دراسالم دچار رنج و مشقت شديدي : گويد مي  سعد بن ابي وقاص
  .شد شده بود؛ پوستش خشكيده بوده و چون پوست مار از تنش جدا مي

هيچ كس را در مكه نديدم كه زلفهاي «: گفت كرد مي هر گاه از او ياد مي پيامبر خدا
مصعب با همة  4».تر باشد داشته باشد و از او مرفهتري از مصعب  زيباتر و لباس شيك

مشكالت و مصيبتهايي كه با آن مواجه شده و قواي جسمي او تحليل رفته بود، از 
به آن همت   خوبيها و فضل و جهاد در راه خدا كه اصحاب و ياران پيامبر اكرم

احد به شهادت گمارده بوند، باز نماند تا اينكه فضل الهي شامل حال او شد و در جنگ 
  1.رسيد

ايست از جوانان مرفهي كه در دامان اسالم تربيت  مصعب بن عمير الگو و نمونه
اي است براي فرزندان قشر ثروتمند و مرفه كه در ناز و نعمت بزرگ  اند؛ نمونه يافته
ايست براي فرزنداني كه در قصرهاي مجلل و در ميان ثروت و مقام رشد  اند؛ نمونه شده

                                                           
 .116، ص 3، ج الطبقات الكبري -1
 .12- 10، ص 3، ذهبي، ج سير اعالم النبالء -2
 .107، ص المسلمين في العهد المكي ةمحن -3
 .116، ص 3، ج الطبقات الكبري -4
 .108، ص المسلمين في العهد المكي ةمحن -1
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پوشي  بالند و در شيك اي است براي افرادي كه همواره به خود مي و نمونهاند  كرده
دارند و همواره به دنبال مظاهر زندگي هستند و  نهايت تالش خود را مبذول مي

  .درجستجوي هر نوع تغييراند
مصعب بن عمير بعد از اينكه اسالم آورد، روحي قوي و نيرومند داشت؛ ديگر 

  1.شدند اهي نداشت و نفس و لذتها بر او چيره نميضعف و تنبلي در وجود او ر
از روزي كه مصعب به دين جديد پيوست و با پيامبر بيعت نمود، تمام راحتيها، لذتها 

بايست او از مسير مشكالت و فجايع عبور  و خوشگذرانيها را ترك نمود؛ چرا كه مي
ز خطرها، فقر، مصعب ا. گرديد كرد تا ازنظر ايمان و يقين استوار و محكم مي مي

  2.ها هجرت و جهاد در راه خدا با خشنودي و آرامش خاطر استقبال كرد شكنجه
   خباب بن ارت -5

خواست خداوند چنين بود كه خيلي زود هدايت . كرد در مكه آهنگري مي  خباب
خانه ارقم بن ابي ارقم را مركز   بنابراين، قبل از اينكه پيامبر اكرم. نصيب او شود

او جزء مستضعفاني بود كه در مكه شكنجه . الم قرار دهد، او مسلمان شددعوت اس
تا  ندخواباند مشركان او را بر سنگهاي داغ بر پشت مي. شدند تا از دينشان برگردند مي

  3.اينكه آب و چربي پشت او خشكيد و از بين رفت
وال و وقتي م. كرد داشت ونزد او رفت و آمد مي دوست مي خباب را  پيامبر اكرم

ار خزاعيه بود، از مسلمان شدن خباب آگاه شد، آهني انهسرپرست او كه زني به نام ام 
. از اين موضع شكايت برد  خباب نزد پيامبر اكرم. را داغ كرد و بر سر او گذاشت

ناگهان آن زن دچار سردرد شديدي . خباب را ياري كن! بار خدايا: فرمود  پيامبر اكرم
به او گفته شد كه بايد . كرد و شدت گرفت كه مانند سگها پارس ميشد و چنان بيماري ا

آن زن به خباب دستور داد كه سرش را داغ . براي رفع اين بيماري، سرش را داغ كند
خباب همان آهن را برداشت و داغ نمود و مكرر بر سر موال و سرپرست خود . نمايد
بندگان مؤمن و شكيباي  به راستي كه ياري و مدد الهي چه قدر زود. گذاشت مي

                                                           
 .105، محمد بريغش، ص مصعب بن عمير الداعيه المجاهد -1
 .107-105همان، ص  -2
 .95، ص المسلمين في العهد المكي ةمحن -3
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اي كه آن زن از خباب خواست تا آهن گداخته را بر  يابد؛ به گونه پروردگار را در مي
  1.سرش بنهد

 ن ضعيف و ناتوان، خباب نزد پيامبر اكرمنابا شدت يافتن فشار مشركان بر مسلما
آيا :در حالي كه رسول خدا در سايه كعبه چادرش را زير سرش گذاشته بود، آمد و گفت

  كني؟ پيامبر اكرم خواهي كه ما را ياري كند؟ آيا براي ما دعا نمي از خدا نمي
براي مسلمانان «: اش سرخ شده بود، فرمود ي كه چهرهبرخاست و نشست و درحال
اي  گذاشتند؛ سپس اره كندند و فرد را در آن مي اي مي ملتهاي پيش از شما چاله

كردند، اما با اين  از وسط به دو نيم مي را و اوگذاشتند  آوردند و بر فرق سرش مي مي
هاي آهنين گوشت و رگشان  برخي ديگر را نيز با شانه. حال از دينش دست بردار نبود

به خدا سوگند كه كار اين . داشت آمد، اما اين كار آنها را از دينشان باز نمي بيرون مي
راهش را ادامه  »حضرموت«تا  »صنعا«دين چنان قدرت خواهد گرفت كه فرد مسافر از 

خواهد داد و جز از خدا و از اينكه گرگ، گوسفندهايش را پاره كند، از كسي هراسي 
  2.دهيد نخواهد داشت، اما شما شتاب به خرج مي

و توضيحي نوشته است، او  شيخ سلمان عوده حفظه اهللا بر اين حديث، شرح
دگرگون و سرخ شد و   اكرم چه پيش آمده بود كه چهرة پيامبر! سبحان اهللا: گويد مي

قبالً به پهلو دراز كشيده بود و اينك بلند شد و نشست؟ و يارانش را با اين اسلوب قوي 
ورزند، سرزنش نمود؟  و مؤثر، مورد خطاب قرار داد و سپس آنان را از اينكه شتاب مي

او نسبت به آيا به خاطر اينكه آنها از او خواستند تا برايشان دعا نمايد؟ نه هرگز؛ چون 
رساند كه اين سخنان از قلبي  شيوة درخواست خباب اين را مي. امت خود مهربان است

اند و مصيبتها آن  خيزند كه شكنجه آن را دردمند نموده و سختيها آن را خسته كرده برمي
نمايد كه  جويد و احساس مي بنابراين، پيري زود هنگام را مي. را از پاي در آورده است

داند كه كارها در وقت خود و به  اما رسول خدا مي. ي الهي دير خواهد رسدمدد و يار
شوند، اما سرانجام كار  بالها گرفتار مي به پذيرند و هنگام فراهم آمدن اسبابشان انجام مي

  :فرمايد هد بود؛ چنانكه خداوند ميبه نفع آنها خوا

                                                           
 .96همان، ص  -1
 .238، ص 4و اصحابه، ج  ، مناقب االنصار، باب مالقي النبيالبخاري -2
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 #©̈Lym #sŒÎ) }§t↔ø‹tFó™$# ã≅ß™”9$# (#þθ‘Ζsßuρ öΝåκ̈Ξr& ô‰s% (#θç/É‹à2 ôΜèδu™!$y_ $tΡçóÇtΡ 

z©ÉdfãΖsù ⎯tΒ â™!$t±®Σ ( Ÿωuρ –Štãƒ $uΖß™ù't/ Ç⎯tã ÏΘöθs)ø9$# t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$#    )110، يوسف(  
نااميدگشته و ) از ايمان آوردن كافران وپيروزي خود(تا آن جا كه پيغمبران «

در اين . اند شدهتكذيب ) از سوي پيروان اندك خويش هم(اند كه  گمان برده
ايم  ايم نجات داده هنگام ياري ما به سراغ ايشان آمده است و هر كس را خواسته

عذاب ما از سر مردمان گناهكار دور و دفع ) بلي در هيچ زمان و هيچ مكاني(
  ».گردد نمي

همچنين پيامبر خدا با مشاهدة وضعيت يارانش و بررسي احوال آنان، خستگي و 
  1.نمود ديدند، احساس مي اثر شكنجة كافران مي پريشاني كه آنان بر

توان حقيقت وضعيتي كه  بايد اعتراف كرد كه با خواندن اين حكايتها به آساني نمي
دعا و طلب مدد الهي را خواستار شدند، درك   آنها درآن قرار داشتند و از پيامبر اكرم

ت، مگر اينكه درحالتي جوشيد درياف حساساتي را كه در وجودشان مياتوان  نمود و نمي
نزديك به حالت آنان به سر برد و برخي از رنجهايي را كه آنان تحمل نمودند، تحمل 

  .نمود
  خالصه رهنمودهاي آن حضرت در اين داستان

اذيت در امر خدا  الگو گرفتن از پيامبران گذشته و پيروانشان در تحمل آزار و –الف 
  .در اين موردوتأسي به آنان 

ان شكيبا آماده كرده نبودن به نعمتهايي كه خداوند در بهشت براي مؤم دلبسته –ب 
  . اند مند شده است و فريب نخوردن به زيباييهاي زندگاني دنيا كه كافران از آن بهره

هد امند خو اي كه خداوند در اين دنيا، اسالم را از آن بهره اميد داشتن به آينده –ج 
  2.گرداند ساخت و اهل ذلت و گناه را خوار مي

شد و  ها وسختيهايي كه از طرف مشركان بر آنان وارد مي از برخي شكنجه  خباب
. رداند، سخن گفته استبه كفر باز گ را كردند تا آنها از معامالتي كه مشركان پيشنهاد مي

او به من . براي گرفتن بدهي خود نزد عاص بن وائل رفتم ،من آهنگر بودم: گويد او مي
هرگز كفر نخواهم : گفتم. ر اينكه به محمد كفر بورزيرا نخواهم داد، مگوام تو : گفت 

                                                           
 .238، ص 4و اصحابه، ج   ، مناقب االنصار، باب مالقي النبيالبخاري -1
 .146- 145، ص الغرباء االولون -2



376 الگوي هدايت

مگر من پس از «: گفت. و پس از مرگ دوباره زنده شويورزيد حتي اگر تو بميري 
شوم؟ اگر پس از مردن زنده شوم ، آن گاه وقتي به مال و فرزندانم دست  مردن زنده مي

  :ه نازل شدن آيآن گاه اي» يافتم، وام تو را خواهم داد
 |M ÷ƒu™ tsùr& “Ï%©!$# tx Ÿ2 $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tΑ$s%uρ ⎥ y⎫ s?ρ_{ Zω$tΒ #µ$s!uρ uρ ∩∠∠∪ ... 

#YŠösù 1  ) ،77مريم(   
ي هاي در دوران خالفتش از خباب در مورد شكنجه  نقل است كه عمر بن خطاب
را به او نشان خباب، پيراهنش را بلند كرد و پشت خود : كه در راه خدا ديده بود، پرسيد

. عمر گفت تا امروز چنين چيزي نديده بودم. گويا به جذام و پيسي مبتال شده بود. داد
اي امير المؤمنين آنها آتشي برافروختند و مرا بر آن انداختند؛ سپس مردي : خباب گفت 

ام گذاشت تا اينكه زمين به وسيله پشت من سرد شد و آتش را  از آنها پايش را بر سينه
  2.هاي بدنم خاموش كردچربي

   عبداهللا بن مسعود -6
او با بزرگان و . رفتار و برخورد با مردم با فرزانگي و حكمت بود  روش پيامبر اكرم

ابن . كرد نمود و با كودكان نيز مهرباني مي با نرمي و مهرباني رفتار ميقبايل رهبران 
تازه به : گويد ونه سخن ميگ با خود اين  آميز پيامبر اكرم از ديدار محبت  مسعود

و   پيامبر اكرم. چراندم سن بلوغ رسيده بودم و گوسفندان عقبه بن ابي معيط را مي
شود؟  نزد تو شير يافت مي! ناي جوا: آن حضرت فرمود. ز كنار من گذشتندابوبكر ا

آيا گوسفندي هست كه اصالً شير نداشته باشد؟ : فرمود. ولي امانت هستند. آري: گفتم
دستي بر پستانهايش كشيد و آن را در ظرفي دوشيد و عالوه . نزد او آوردم بزي رامن 

و آن جمع  جمع شو: وبكر نيز داد و سپس به پستان گفتبر اينكه خودش نوشيد به اب
. از اين سخن به من بياموز! نزد او آمدم و گفتم اي پيامبر خدا: گويد ابن مسعود مي. شد

خدا بر تو رحم نمايد؛ تو نوجواني هستي كه ديگران « :و گفتپس دستي بر سرم كشيد 
  1».آموزي را علم مي

                                                           
 .111، ص 5، ج مسند احمد -1
 .98، ص 2، ج لروض االنفا -2
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مسعود را فراهم نمود به باعث مسلمان شدن عبداهللا بن   سخنان پيامبر اكرم
تو «به او گفت   كه پيامبر اكرم ديگري سخن» دار هستم من امانت«: خصوص گفت

زندگي او داشتند و او بعدها از و اين دو كلمه نقش بزرگي در » .نوجوان معلمي هستي
عبداهللا در حالي كه در دوران جاهليت در شرك و بت . دانشمندان برجسته قرار گرفت

ور بود، اما بعد از اينكه اسالم را پذيرفت، يكي از پيشگاماني شد كه  پرستي غوطه
  1.خداوند آنان را در قرآن ستوده است

او يكي از پيشگامان نخستين بود كه «: يدگو  ميابن حجر در مورد عبداهللا بن مسعود 
از ابتداي دعوت اسالمي مسلمان شد و به حبشه و مدينه هجرت كرد ودر جنگ بدر و 

  2.ديگر جنگها حضور داشت و همواره در سفر و حضر در ركاب پيامبر خدا بود
  عبداهللا بن مسعود اولين كسي است كه آشكارا قرآن خواند

اي نبود كه از او حمايت نمايد و خودش با اينكه  اراي قبيلهبا وجود اينكه ابن مسعود د
از نظر جسمي ضعيف هم بود، ولي اين ضعف، مانع ظهور و درخشش شجاعت وي 

توان به  انگيزي به نمايش گذاشت كه از جمله مي هاي شگفت او از خود صحنه. نگرديد
قريش به شدت موضع شورانگيز او در مكه اشاره كرد كه دعوتش را آشكار ساخت و 

ور شدند، اما او همچنان در ميان جمع قريش ايستاد و با صداي بلند شروع  بر او حمله
هاي قرآن را به گوشهاي بسته و دلهاي مهرزدة قريش  به تالوت قرآن نمود و آيه

نخستين كسي بود كه در مكه با صداي بلند   ابن مسعود بعد از پيامبر اكرم. 3رساند مي
به : گردهم آمدند و گفتند  روزي اصحاب پيامبر اكرم. ا تالوت نمودو آشكار قرآن ر

ن را با صداي بلند نخوانده است، آيا مردي آخدا سوگند براي قريش تاكنون كسي قر
من اين امر را به عهده : ا بشنواند؟ عبداهللا بن مسعود گفتهست كه قرآن را به آنه

اي  سيبي برسانند؛ چرا كه تو داراي قبيلهترسيم كه آنها به تو آ ما مي: گفتند. گيرم مي
من اين امر را انجام : گفت. ض قريش، از تو حمايت نمايندنيستي كه در صورت تعر

صبح روز بعد، ابن مسعود وارد حرم . دهم و خداوند مرا از شر آنها نجات خواهد داد مي
اهيم ايستاد و شد و در حالي كه قريش مشغول برگزاري مراسم خود بودند، كنار مقام ابر

                                                           
 .43، عبدالستار الشيخ، ص عبداله بن مسعود -1
 .214، ص 6، ج االصابه -2
 .45، ص عبداهللا بن مسعود -3
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  ijk: گونه شروع به خواندن قرآن نمود با صداي بلند اين
ß⎯≈oΗ÷q §9 $# ∩⊇∪ zΝ ¯=tæ tβ# u™öà) ø9$# ...  گويد؟  ند و گفتند چه ميقريش به همديگر نگاه كرد

همة آنان ! كند تالوت مي ،او برخي از آنچه را كه محمد آورده است: سپس گفتند
هاي خود را بر چهرة ابن  آنها با اينكه ضربه. آمدنددرصدد كتك زدن ابن مسعود بر

سپس به سوي . داد كردند، اما او همچنان به خواندن قرآن ادامه مي مسعود وارد مي
ما به دليل برجا : آنها گفتند. اش نمايان بود چهره يارانش بازگشت و آثار ضرب و شتم بر

اينك دشمنان خدا نزد : ود گفتسعابن م. شدن شما به اين امر نگران و در هراس بوديم
هم خواهيد، فردا نزدشان خوا تر شدند و اگر شما مي من از قبل هم خوارتر و كوچك

بس است تو به آنها آنچه را كه دوست نداشتند، : گفتند. رفت و چنين خواهم نمود
نخستين كسي بود كه   بدين صورت عبداهللا بن مسعود بعد از پيامبر اكرم. 1شنواندي
ه با صداي بلند و آشكار قرآن خواند و اين عمل عبداهللا بن مسعود به معناي در مك

  2.را نداشتند ييش بود؛ چرا كه آنها تحمل چنين وضعيترمبارزه طلبيدن ق
   خالد بن سعيد بن عاص -7

در   خالد از روزهاي نخست به اسالم گرويد؛ چون او در آغاز ظهور پيامبر اكرم
نمايد تا او را در آتش  ه آتش ايستاده است و كسي نيز تالش ميخواب ديد كه گويا بر لب

خالد هراسان ازخواب پريد و . گيرد تا در آتش نيفتد بيندازد، اما پيامبر او را به آغوش مي
. خواهم مي امن خير تو ر: ابوبكر گفت. وبكر صديق تعريف كردخوابش را براي اب

رفت و مسلمان   خالد نزد پيامبر اكرم. محمد پيامبر خداست بنابراين از او پيروي كن
اما پدرش وقتي متوجه شد كه خالد به  ،شد و از ترس پدرش اسالم خود را پنهان نمود

اسالم گرويده است برادرانش كه تا آن وقت هنوز مسمان نشده بودند، خواست تا خالد 
دست داشت  پدرش عالوه بر سرزنش خالد با چماق يا عصايي كه به. را نزد او بياورند
سپس او را در مكه زنداني نمود و برادرانش را از حرف زدن با او منع . او را كتك زد

عالوه بر موارد ذكر شده او را تحت فشار . كرد و آنان را از مسلمان شدن برحذر داشت
م ورزيد و به پاداش خداوند چش قرار داد و تا سه روز به او آب نداد اما او شكيبايي مي

: خالد گفت. دهم رگز به تو غذا نميبه خدا سوگند كه ه: سپس پدرش گفت. دوخته بود
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خالد نزد پيامبر . ك خواهم دادااي كه من زندگي كنم به من خور  خداوند به اندازه
او را گرامي داشت و نزد او ماند تا اينكه در هجرت دوم   پيامبر اكرم. برگشت اكرم

  1.به حبشه به آن سرزمين مهاجرت نمود
   عثمان بن مظعون -8

با مسلمان شدن عثمان بن مظعون قومش بنو جمح عليه او شوريدند و او را مورد آزار و 
. داد، اميه بن خلف بود كسي كه بيشتر از همه او را شكنجه و آزار مي. اذيت قرار دادند

از اين رو بعد از آنكه به سوي حبشه مهاجرت نمود، اميه را به وسيلة اشعار سرزنش 
  2.نمود كرد و هجو مي يم

عثمان بن مظعون مدت زماني در حبشه ماندگار شد، اما ديري نپاييد كه به همراه 
مسلماناني كه در مرحلة اول از مهاجرت به حبشه به مكه برگشتند او نيز در پناه وليد بن 

در كنار وليد با آسايش خاطر زندگي كرد، اما با مشاهدة اين . مغيره وارد مكه شد
گرفتار شكنجه و آزار هستند و او در تندرستي و   ت كه ياران پيامبر اكرموضعي

برد اين را براي خود نپسنديد و گفت اينكه من با آسايش و امنيت در  سالمتي به سر مي
پناه مردي از مشركان روزگار را سپري كنم و ياران و هم كيشان من در راه خدا به 

. 3ه من از آن در امان هستم، منصفانه نيستها و بالهايي گرفتار هستند ك شكنجه
بنابراين، نزد وليد بن مغيره رفت و به او گفت تو به مسئوليت خود وفا نمودي و من 

اي يا  ام؟ شايد اذيت و آزار شده چرا برادرزاده: وليد گفت. انمدگر پناه تو را به تو بر مي
ه كسي خواهم كه ب ام و نمي نه بلكه من به پناه خدا راضي: گفت. به تو توهين شده است

به مسجد الحرام برو و آشكارا پناهم را به من برگردان، : وليد گفت. جز او پناه ببرم
او پذيرفت و به مسجد رفت و در جلوي مردم . همان طور كه من آشكارا تو را پناه دادم

پناهش را به او برگرداند و سپس عثمان به يكي از مجالس قريش برگشت و با آنها 
براي آنها شاعر بود كه  1در ميان مردمي كه آنجا نشسته بودند، لبيد بن ربيعه. نشست
راست : عثمان گفت» .از خداوند باطل است هان هر چيز غير«: لبيد گفت. سرود شعر مي
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» .و هر نعمتي قطعاً روزي از بين خواهد رفت«: و لبيد به شعرش ادامه داد و گفت گفتي
اي گروه : لبيد گفت. هشت از بين نخواهد رفتعمت بدروغ گفتي، ن: فتعثمان گ
پس از چه . گرفت به خدا سوگند كه همنشين شما مورد اذيت وآزار قرار نمي! قريش

اين يكي از : پديد آمده است؟ مردي از قوم گفت هنگام اين خصلت در ميان شما
و  سوال. اند، از سخن او ناراحت مباش خرداني است كه از دين ما جدا شده بي

. جوابهايي كه بين عثمان و آن مرد رد و بدل گرديد، موجب ناراحتي آنان را فراهم آورد
. در نتيجة آن چشم عثمان سبز و كبود شدآن مرد بلند شد و سيلي بر چشم عثمان زد كه 

ام به خدا سوگند تا زماني كه در  اي برادرزاده: وليد بن مغيره كه شاهد قضيه بود گفت
به خدا سوگند اگر : عثمان گفت. گرديدي دي گرفتار نمي، به چنين دربودي پناه من مي

چشم سالم من به دردي گرفتار شود كه چشم ديگر من به آن مبتال گرديده است، براي 
من باعث خرسندي و سرافرازي است؛ چرا كه من در پناه كسي هستم كه از تو قدرت 

خواهد، او را در پناه  د كه اگر ميسپس وليد بار ديگر به او پيشنهاد كر. بيشتري دارد
  1.خود جاي خواهد دارد، اما عثمان نپذيرفت

شجاعت و دالور مردي عثمان در مقابل نپذيرفتن درخواست وليد؛ بيانگر قوت ايمان 
بنابراين، وقتي عثمان از جهان . العاده به مزد و پاداش خداوندي است و عالقمندي فوق

اي دارد كه روان است؛ پس آن زن نزد  ه او چشمهچشم فرو بست، زني در خواب ديد ك
عمل  ،آن چشمه: فرمود  پيامبر اكرم. پيامبر خدا آمد و او را از اين خواب باخبر كرد

نيز در معرض شكنجه و آزار قرار گرفتند؛   ساير اصحاب و ياران پيامبر اكرم. 2اوست
و خويشاوندان خود به  چرا كه آنان جواناني بودند كه با وجود مواضع سرسخت پدران

روي آوردند و آن را پذيرفتند و گرد شمع فروزان رسالت،   دعوت پيامبر اكرم
تمام امتيازاتي كه در دوران جاهليت از آن برخوردار بودند  زآنها ا. وار حلقه زدند پروانه

و از آنجا كه شيفته و عالقمند مزد و پاداش الهي بودند، در معرض شكنجه قرار گرفتند 
آري هر گاه ايمان وارد وجود انسان شود و با . و اذيت و آزار زيادي را تحمل نمودند

رنجها و محروميتها رضايت  ةهم كه آفريند و آن گاه آن در بياميزد، چنين شگفتيهايي مي
  .شوند الهي و رسيدن به بهشت را در بر دارند، آسان و پيش پا افتاده محسوب مي
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فقط به مردان منحصر نبود؛ بلكه قسمت بزرگي از شكنجه و اذيت و آزار دادن 
شدند؛  شكنجه و آزار نيز متوجه زنان بود و آنان نيز به خاطر اسالم آوردنشان شكنجه مي

ني مومل و زنيره بچنانكه سرگذشت سميه بن خياط و فاطمه بنت خطاب و جاريه 
كه در راه خدا  روميه و نهديه و دخترش و ام عبيس و حمامه مادر بالل و ديگر زناني

  1.قبالً بيان گرديد ،شكنجه شدند
  

از جنگ در مكه و اهتمام به تربيت و سامان   فلسفه خودداري پيامبر اكرم
  دادن اوضاع داخلي

مسلمانان عالقمند بودند كه ترتيبي اتخاذ گردد كه آنها از خودشان دفاع كنند و چنين به 
مقابل كافران، مسلمانان به ويژه جوانان  جويانة مسلمانان در آيد كه موضع آشتي نظر مي

  .را خشمگين كرده بود
اي : آمدند و گفتند  چنانكه عبدالرحمان بن عوف و يارانش در مكه نزد پيامبر اكرم

ايم ذليل و خوار  ما در دوران شرك با عزت بوديم ولي حاال كه ايمان آورده! پيامبر خدا
برخي از . 2ام، بنابراين، با اينان جنگ نكنيد دهمن به گذشت فرمان داده ش: فرمود. ايم شده

اند و  پژوهشگران درصدد بررسي حكمت الهي در فرض ننمودن جنگ در مكه بر آمده
يابيم،  به آنچه در اين مورد دست مي: گويد سيد قطب رحمه اهللا عليه مي از جمه استاد

ه خداوند چيزي را يقين قطعي نداريم؛ چون اگر بگوييم قطعاً  هدف اين بوده است ، ب
ايم كه  ايم كه فلسفه آن را براي ما بيان نكرده است و عواملي را سبب دانسته نسبت داده

  .ممكن است اسباب و عوامل حقيقي نباشند
پس وظيفة مؤمن در مقابل هر تكليفي يا هر حكمي از احكام شريعت، اين است كه 

ت و ما اين حكمت و اسباب را به مطلقاً تسليم شود؛ چون خداوند متعال دانا و آگاه اس
گوييم  گوييم و بر اين اساس مي صورت اجتهاد و در نتيجة بررسيها و تعليقات خود مي

داند و خداوند نيز آن  كه اينها فقط احتمال  هستند؛ چون حقيقت را كسي جز خدا نمي
  1.را براي ما مشخص نكرده و با لفظي صريح ما را ازآن آگاه ننموده است

  
                                                           

 .117 – 116، ص لعهد المكيالمسلمين في ا ةمحن -1
 .158، ص 1، ج النبويه الصحيحه ةالسير -2
 .714، ص 2، ج الظالل -1
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  :توان به امور ذيل اشاره كرد ي ميله اسباب و حكمتهاي احتمالاز جم
شايد علّت خودداري از كارزار و جنگ در مكه اين بوده است كه دوران مكي،  - 1

دوران تربيت و آمادگي در محيط معيني براي افرادي و با شرايط خاص بوده است و 
در اين منطقه زندگي  يكي از اهداف تربيت در چنين محيطي، اين است كه افرادي كه

فرسا به آنان  نمايند، صبر و شكيبايي را فرا گيرند تا اگر احتماالً ظلم و ستمي طاقت مي
ساس تنهايي ننمايد و خيلي زود حوارد گردد، در برابر آن صبور و بردبار باشد و ا

عصباني نشود و آن وقت است كه اعتدال و ميانه روي در سرشت و حركت او به وجود 
ديگر اينكه او چنان تربيت شود كه در نظام و قانون جامعه جديد تسليم فرمان . دآي مي

رهبري جديد شود و جز با دستور او، واكنش و حركتي انجام ندهد هر چند برخالف 
ميل و عادت او باشد و اين امر عاملي مهم و بنيادين در تربيت و آماده سازي شخصيت 

  .رفت مي رعه مسلمان به شمامسلمانان صدر اسالم براي ايجاد جام
در محيطي مانند محيط قريش كه عواملي همانند فخر فروشي و غرور از  - 2

جويانه تأثير بيشتري داشت؛ چرا كه  گرديد، دعوت مسالمت امتيازات آنان محسوب مي
بخشيد و  اي از زمان، عناد و لجاجت آنها را شدت مي جنگيدن با آنان در چنين برهه

تقام جويانه معروف عرب ناي مانند جنگهاي ا جنگهاي خونين تازه باعث پديد آمدن
شد كه نقشه  جويانه مي گرديد و بدين صورت اسالم از يك دعوت، وارد جنگي انتقام مي

  .گرفت و فكر اساسي آنان تحت الشعاع قرار مي
دستور ندادن به جنگ و قتال به خاطر اين بود تا از ايجاد معركه و قتل و  - 3

اي پرهيز شود؛ زيرا آنجا قدرتي نظامي وجود نداشت كه مومنان را  در هر خانه خونريزي
كردند بنابراين، اجازه دادن به جنگ  شكنجه كند؛ بلكه اولياي هر كس او را شكنجه مي

داد و آن گاه بر اسالم خرده  اي رواج مي در چنين محيطي قتل و خونريزي را در هر خانه
تبليغات قريش نيز در  .داشت، چنين گفتند از جنگيدن باز ميگرفتند و با آنكه اسالم  مي

به : گفتند  افكند، آن گاه مي موسم حج اين بود كه محمد ميان پدر و فرزند جدايي مي
دهد تا ارباب و آقايش  دهد تا پدر را به قتل برساند و برده را فرمان مي فرزند دستور مي
  .را به قتل برساند

دانست بسياري از  شايد به خاطر اين بود كه خداوند ميدستور ندادن به جنگ  - 4
نمايند تا از  كساني كه دراوايل ظهور اسالم مخالف آن هستند و مسلمانان را شكنجه مي
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دينشان برگردند، نه تنها در آينده از سربازان و لشكريان مخلص اسالم خواهند بود؛ بلكه 
  ز اينها نبود؟آيا عمر بن خطاب يكي ا. از رهبران آن خواهند شد

بيني عربي در  دستور ندادن به جنگ به خاطر اين بود كه نخوت وخود بزرگ - 5
داشت؛ به ويژه اگر افراد شرافتمند،   اي، آنها را به حمايت مظلومان وا مي محيط قبيله

  .گرفتند مورد ستم و اذيت قرار مي
رت كند و از راضي نشد كه ابوبكر كه مردي با شرافت بود، هج 1چنانكه ابن دغنه

مكه بيرون رود بنابراين، به او پيشنهاد كرد كه در حمايت و پناه او در مكه باقي بماند 
  .طالب از همين قبيل بود هاشم در شعب ابي همچنين نقض عهدنامه محاصره بني

دستور ندادن به جنگ و قتال به دليل تعداد اندك مسلمانان بود كه فقط در مكه  - 6
ساير نقاط جزيره عربي نرسيده بود يا اينكه به  به هنوز دعوت يامنحصر بودند؛ زيرا 

هاي ديگر در كشمكش داخلي قريش با  صورت پراكنده گسترش يافته بود؛ زيرا قبيله
پس . طرفانه اتخاذ كرده بودند برخي از فرزندانش تا رسيدن به نتيجة نهايي موضعي بي

نمودند، اين جنگ به كشته شدن  يدر چنين وضعيتي اگر مسلمانان اقدام به كارزار م
كشتند،  انجاميد، گرچه مسلمانان چندين برابر از آنها را مي مجموعة اندك مسلمانان مي
در . ماند رفت و شرك باقي مي شدند و اسالم از بين مي اما نهايتاً خودشان نابود مي

و شيوه  صورتي كه اسالم آيين جاوداني بود كه براي سامان بخشيدن دنياو آخرت مردم
  .زندگاني آنان نازل گرديده بود

شد كه به خاطر آن همة  از طرفي در آنجا چنان نياز مبرم و فوري احساس نمي - 7
اين امور ناديده گرفته شود و دستور جنگ صادر گردد و در مقابل اذيت كافران به دفاع 

بسته به جريان داشت؛ چرا كه دعوت وا) كه دعوت بود(برخاسته شود؛ چون امر اساسي 
بود و شخص او در حمايت شمشيرهاي بنوهاشم قرار ) محمد(شخصيت دائمي بزرگ 

شد، خطر قطع شدن،  داشت و هر دستي كه به قصد سوء به سوي رسول خدا دراز مي
كرد كه ايشان را از رساندن دعوت و  بنابراين، كسي جرات نمي. كرد آن را تهديد مي

ن آن از باالي كوه صفا و در اجتماعات عمومي اعالم كردن آن در مجالس قريش و اعال
باز دارد و يا او را زنداني كند يا به قتل برساند يا سخني را به زور به او تحميل نمايد تا 

  .آن را به زبان بياورد
                                                           

ابن دغنه مردي از دوران جاهليت بود كه ابوبكر را آن گاه كه قومش او را بيرون كردند و او  -1
 .344، ص 2، ج االصابه پناه داد،. خواست به حبشه هجرت نمايد مي
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نمود خداوند مسلمانان را  همة موارد ذكر شده، از حكمتهاي الهي بودند كه اقتضا مي
كي دستور دهد تابه صورت كامل تربيت و آماده شوند به خودداري از جنگ در دوران م

و مسلمانان منتظر دستور فرماندهي بمانند تا در وقت مناسب به آنان فرمان جنگ بدهد 
  1.و اين گونه كار آنها خالصانه براي خدا و در راه او باشد

ا از قرآن كريم، فقه منافع و مفاسد و كيفيت تعامل ب  اصحاب و ياران پيامبر اكرم
  :فرمايد خداوند مي. يش فرا گرفتنداين بينش را از خالل وضعيت موجود خو

 ωuρ (#θ™7Ý¡n@ š⎥⎪Ï%©!$# tβθããô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θ™7Ý¡uŠsù ©!$# # Jρô‰tã ÎötóÎ/ 

5Οù=Ïæ 3 y7 Ï9≡x‹x. $̈Ψ −ƒy— Èe≅ä3Ï9 >π̈Β é& óΟßγn=uΗxå §ΝèO 4’n<Î) Ν ÍκÍh5u‘ óΟßγãèÅ_ó £Δ Οßγã∞Îm7t⊥ ã‹sù 

$yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ    )108، انعام(  
خوانند، دشنام ندهيد، پس آنان هم از روي  آنهايي را كه آنان به جز خدا مي«

  ».گويند عداوت و بدون علم خدا را ناسزا مي
آموختند كه هر گاه رعايت نمودن   و اين چنين اصحاب و ياران پيامبر اكرم

و اين تربيتي . 2نجامد، ترك كردن آن مانعي نداردتري بي مصلحت به فساد و زيان بزرگ
اخالقي و ايماني است و آنان ثابت كردند كه مقام و منزلت آنان باالتر از اين است كه 

دانند و دلهايشان از معرفت خدا و تقدس او خالي و تهي  خرداني كه حقايق را نمي با بي
راي هميشه باقي است؛ يعني، علما بر اين باورند كه اين حكم ب. است، هم صدا گردند

حرمتي  هر گاه كافران از قدرت و سلطه برخوردار بودند، مسلمانان نبايد موجبات بي
كفار را به اسالم يا پيامبر يا خداوند فراهم آورند و يا نبايد عملي انجام دهند كه به ناسزا 

ي انجام گفتن مقدسات اسالمي منجر شود؛ چون اين كار به منزله تحريك ديگران برا
  1.گردد گناه محسوب مي

سعي و  مدر اين دوران تما  با بررسي سيزده سال دوران مكي و اينكه پيامبر اكرم
تالش خويش را در تربيت و آمادگي و كاشتن مفاهيم ال اله اال اهللا در وجود مسلمانان 

                                                           
معالم و  715-714، ص 2، ج في ظالل القرآنحمد قحطاني با تلخيص مواردي از ، مالوالء و البراء -1
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 .326همان، ص  -1
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قبل از  نماييم كه نبايد در آن شتابزدگي كرد و سپري نمود، اهميت اين عقيده را درك مي
رسيدن وقت مناسب اقدام نمود؛ پس عقيده نهالي است كه نياز به كاشتن و آبياري و 

اي ندارد و چه بجاست كه داعيان  نظمي در آن بهره مواظبت پيوسته دارد و شتاب و بي
چون در برابر جاهليت  ؛درس و الگو بگيرند  راه خدا از روش تربيت پيامبر اكرم

چه جاهليتي كه در آينده ظهور خواهد كرد، هيچ كس گذشته و جديد و مدرن و 
نخواهد ايستاد جز مرداني كه دلهايشان با بشاشت و نور عقيده رباني در آميخته و 

  1.درخت توحيد در وجودشان ريشه دوانيده باشد
هاي آنان،  رسول خدا، يارانش را به كنترل نفس خويش و شكيبايي در مقابل خواسته

كرد تا  د تربيت يارانش را به عهده داشت و آنان را راهنمايي مياو خو. داد فرمان مي
پيوند خويش را با خداوند محكم نمايد و به وسيلة عبادت خدا، به او نزديك گردند و 

  :شد مكي با چنين مفاهيمي نازل مي هاي دوران آيه
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ø‹©9 $# ωÎ) Wξ‹Î=s% ∩⊄∪ ÿ…çμ x óÁÏoΡ Íρ r& óÈà)Ρ $# çμ ÷Ζ ÏΒ 

¸ξ‹Î=s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïμ ø‹n=tã È≅Ïo? u‘ uρ tβ# u™ öà)ø9 $# ¸ξ‹Ï? ös?    )4 - 1، مزمل(  
نيمي از شب يا . بيدار بمان) از آن(اي جامه به خود پيچيده، شب را جز اندكي «

همراه با تأمل و (كمي از نيمه بكاه يا بر نيمة آن بيفزا و قرآن بخوان، خواندني 
  »).و شمرده شمرده دقت

دهد تا بخشي از شب را به  دستور مي  هاي نخست سوره مزمل به پيامبر اكرم آيه
نماز اختصاص بدهد و پيامبر را مخير نمود كه نصف شب و يا بيشتر از آن و يا كمتر از 

و   بنابراين، نزديك به يك سال پيامبر اكرم. آن را به عبادت و نيايش مشغول شود
تالش آنان در طلب خشنودي او و . نمودند تا اينكه پاهايشان ورم كرد ين مييارانش چن

  : نگيني مسئوليت آنها كاست و فرموداجراي دستوراتش بر آنان رحم نمود و از س
 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ÞΟn=÷ètƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθà) s? 4’oΤ÷Šr& ⎯ ÏΒ Ä© s\è=èO È≅ø‹©9 $# …çμ x óÁÏΡ uρ …çμ sWè=èO uρ 

×π xÍ← !$sÛuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# y7 yètΒ 4 ª!$# uρ â‘ Ïd‰s)ãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ̈]9$# uρ 4 zΟÎ=tæ βr& ⎯ ©9 çνθÝÁøtéB 

z>$tGsù ö/ ä3ø‹n=tæ ( (#ρ â™tø%$$sù $tΒ u œ£uŠs? z⎯ÏΒ Èβ#u™ öà) ø9$# 4 zΝ Î=tæ βr& ãβθä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 

4© yÌó£Δ   tβρ ãyz# u™uρ tβθç/ Î ôØtƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# tβθäótGö6 tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#   
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tβρ ãyz# u™uρ tβθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( (#ρâ™ tø%$$sù $tΒ u œ£uŠs? çμ ÷Ζ ÏΒ 4 (#θãΚŠÏ%r& uρ 

nο4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο4θx. ¨“9 $# (#θàÊÌø%r& uρ ©!$# $·Êös% $YΖ|¡ym 4 $tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s)è? 

/ä3Å¡àΡ L{ ô⎯ ÏiΒ 9 öyz çνρß‰ Åg rB y‰Ζ Ïã «!$# uθèδ #Z öyz zΝ sàôãr& uρ #\ô_r& 4 (#ρãÏ øótGó™$# uρ 

©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî 7Λ⎧ Ïm§‘    )20، مزمل(  
داند كه تو و گروهي از كساني كه با تو هستند، نزديك به دو  پروردگارت مي«

خدا است كه اوقات . ايستيد سوم شب يا نصف و يا يك سوم آن را به نماز مي
توانيد  داند كه شما نمي او مي. كند داند و دقيقاً تعيين مي شب و روز را مي

در (حساب آن را داشته باشيد، لذا بر شما بخشيد؛ پس آن مقدار از قرآن را 
داند كه كساني از شما بيمار  خدا مي .بخوانيد كه برايتان ميسر است) نماز
شوند و گروهي ديگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا  مي

جنگند، لذا آن مقدار كه  ته ديگر در راه خدا ميكنند و دس در زمين مسافرت مي
نماز بگزاريد و . قرآن بخوانيد) در نماز شبانه(برايتان ممكن است و توانايي دارد 

هر خوبي و خيري را كه براي . الحسنه به خدا دهيد قرضزكات مال بدر كنيد و 
واهيد فرستيد، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خ ميخود پيشاپيش 

  ».از خدا آمرزش بخواهيد؛ چرا كه خدا آمرزگار و مهربان است. يافت
آزمودن آنها در ترك رختخواب و مقاومت در برابر خواب و آنچه انسان به آن تمايل 

كوشي تربيت شوند و از بند هواها و  دارد، براي اين بود تا بر اساس پايداري و سخت
رهبري و راهنمايي انسانها  بر عهده گرفتن زمام گونه براي اميال نفس آزاد گردند و اين

در جهان آماده شوند؛ چون براي چنين وظيفة مهمي آنها بايد از آمادگي روحي وااليي 
خداوند آنان را براي حمل رسالت خويش انتخاب نموده و به عنوان . برخوردار باشند

  .امانتداران دعوت خويش برگزيده بود
شدند تا امور مهم و بزرگي را  ريخ بر اين اساس تربيت ميمومنان در اين مرحله از تا

در دعوت مردم به توحيد و رهايي آنان از شرك به عهده بگيرند و حقا كه دعوت مردم 
به يكتاپرستي و رهايي آنان از بند شرك وظيفة بزرگي است كه كساني كه بر انجام آن 

  :باشند توانا خواهند بود كه داراي اين صفت
 4’nû$yftFs? öΝßγç/θãΖã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# tβθããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ    

  )16سجده، (  
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  ».خوانند گيرد، خدا را از روي بيم و اميد مي پهلوهايشان از خوابگاه فاصله مي«
مل چنين أخداوند نيز نماز خواندن و قرآن خواندن در شب را همراه با دقت و ت

  :توصيف نموده است
 ¨βÎ) sπ y∞Ï©$tΡ È≅ø‹©9 $# }‘Ïδ ‘‰x© r& $\↔ôÛuρ ãΠuθø%r& uρ ¸ξ‹Ï%    ) ،6مزمل(  
  ».تر و پابرجا است عبادت شبانه، مؤثرتر و ماندگارتر و نيروبخش«

كه  شود، در آن وقت  پس عبادت شبانه و قرآني كه شب هنگام با تدبر تالوت مي
را فرا گرفته است، مؤثرتر اند و آرامش و سكون شب، همه جا  مردم آرام گرفته و خواب

كشند و به دور از وابستگيهاي  است؛ چون در اين وقت مردم از كارهايشان دست مي
پردازند و با اين كار آمادگي الزم براي  دنيا و كارهاي روز به ذكر و مناجات مي

  .شود فراگرفتن وحي الهي محقق مي
 $̄Ρ Î) ’Å+ ù=ãΖy™ šø‹n=tã Zωöθs% ¸ξ‹É)rO    ) ،5مزمل(  
  ».گيني را بر تو نازل خواهيم كردما سخن سن«

بعدها اثر اين آمادگي دقيق در مسلمانان . مراد از سخن سنگين، قرآن كريم است
صدر اسالم و توانايي آنان براي برعهده گرفتن مسئوليت جهاد و تأسيس حكومت در 

نان براي اقامة مدينه آشكار گرديد و نيز در اخالص عميق آنها براي اسالم و جانفدايي آ
  1.اسالم در جهان و نشر آن ميان جهانيان نماد پيدا كرد

كوشيد تا يارانش را با  پيامبر خدا به جبهه داخلي توجه كامل داشت و به شدت مي
اي قوي  اي قوي كه سستي و ضعف در آن راهي ندارد، تجهيز نمايد و اين انگيزه عقيده

را براي دفاع و تحمل شكنجه و آزار در راه  با قدرتي روحي و معنوي بلند بود كه آنها
  .نمود دعوت وادار مي

اي بودند كه حمالت رواني دشمن  هم پيوستهه مسلمانان صدر اسالم پيكرة واحد و ب
گونه تأثيري نداشت و اين به هم پيوستگي از راه ايجاد اخوت و برادري  در آنان هيچ

در راه خدا و رابطه اخوت ديني در بين مسلمانان به وجود آمده بود و نسبت برادري 
مسلمان . دين اسالم، باالتر از نسبت خويشاوندي و فاميلي و روابط نسبي و سببي بود

صدر اسالم با ارزشهاي واالي برادري كه بر اساس محبت و دوستي و ايثار و ايمان 
ي ن حضرت مسلمانان را به برادرآ. نمودند شكل گرفته بود، زندگي خويش را سپري مي
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و همكاري و گره گشايي از مشكالت يكديگر و فقط براي خشنودي خداوند نه به قصد 
  .نمود اينكه طرف مقابل، روزي جبران خواهد كرد، تشويق مي

اين مبادي و اصول ارزشهاي اخالقي، راز استمرار برادري اسالمي و يكپارچگي و 
  1.انسجام جامعه اسالمي بود

كساني كه با هم به « : قل از پروردگارش فرمودپيامبر خدا در حديثي قدسي به ن
شوند، روز قيامت بر فراز منبرهايي از نور خواهند نشست كه  خاطر من دوست مي

  2».برند پيامبران و شهدا به آنان رشك مي
اخوت و برادري صادقانه، معيار و مقياس ارزش اعمال قرار گرفت و محبت در راه 

  .نزد خدا از برترين درجات برخوردار بود خدا از بهترين اعمال شمرده شد كه
آن حضرت نيز مسلمانان را از اينكه اين پيوند ضعيف و سست گردد، برحذر داشته 

زند، نيز بيان نموده و فرموده  ترين عاملي را كه به برادري اسالمي ضربه مي است و مهم
  ».برادر باشيدحسد نورزيد و به يكديگر پشت و قهر نكنيد و با تمام انسانها «: است 

پيامبر خدا براي استحكام اوضاع داخلي، اعالم نمود كه همه افراد جبهه با يكديگر 
برابر هستند و به آنها آزادي بخشيد تا در برابر جنگ رواني كه متوجه اين جبهه بود، 

ه به آنها آزادي داده بود بنابراين، آنها آزادانه وارد اين جامع  آري، پيامبر اكرم. بايستند
شدند و در داخل اين جامعه از آزادي انديشه و بيان برخوردار شدند و آزادانه نظر خود 

  .داشتند را بيان مي
مساوات و برابري بين حاكم و رعيت و ثروتمند و فقير و ساير   آري محمد

قشرهاي جامعه را به ارمغان آورد و اين اصل بزرگ تأثير بزرگي در وجود پيروان محمد 
نمودند و متحد و  مي بتان را چنان تربيت نمود كه باهمديگر دوستي و محگذاشت و آن

قدرت از اين اصل  منمودند و با تما يكپارچه بودند و جان خويش را فداي يكديگر مي
پيامبر خدا، به خاطر رنگ و مليت ونسبت ميان مردم تفاوتي قايل نبود و . كردند دفاع مي

اعث اختالف و تفاوت در حقوق و وظايف يا عبادتها اختالف در نسبها، مليتها و رنگها ب
بنابراين، همه در برابر خداوند يكسان بودند و هنگامي كه اشراف مكه از . گرديد نمي

خواستند تا براي آنان مجلسي غير از مجلس بردگان و ضعيفان ترتيب   پيامبر اكرم
اين   رند، پيامبر اكرمدهد تا آنها و بردگان و ضعيفان در يك مجلس كنار هم قرار نگي
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موضوع را براي آنان يادآوري نمود كه همه آنان از فقير و يا غني در فرا گرفتن وحي و 
كفار و سران مكه از اينكه در يك مجلس با . مند شدن از هدايت، برابر هستند بهره

اين  كه خداوندچنان ؛شمردند بنشينند، ابا ورزيدند بردگان و كساني كه آنها را ناتوان مي
  :آيه را نازل فرمود
 ÷ É9ô¹$# uρ y7 |¡ø tΡ yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# šχθããô‰tƒ Ν æη−/u‘ Íο4ρ y‰tóø9$$Î/ Äc© Å ýèø9 $# uρ 

tβρ ß‰ƒÌãƒ …çμ yγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰ ÷ès? x8$uΖ øŠtã öΝåκ÷] tã ß‰ƒÌè? sπ oΨƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿωuρ 

ôìÏÜè? ô⎯tΒ $uΖ ù=xøîr& …çμ t7ù=s% ⎯ tã $tΡ Ìø. ÏŒ yìt7̈? $#uρ çμ1uθyδ šχ%x. uρ …çνãøΒ r& $WÛãèù ∩⊄∇∪ 

È≅è%uρ ‘,ysø9$# ⎯ ÏΒ óΟä3În/ §‘ ( ⎯ yϑsù u™ !$x© ⎯ ÏΒ ÷σã‹ù=sù ∅ tΒuρ u™ !$x© öà õ3u‹ù=sù 4 !$̄Ρ Î) 

$tΡ ô‰tGôãr& t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 #·‘$tΡ xÞ% tnr& öΝÍκÍ5 $yγè%ÏŠ# u ß  4 βÎ) uρ (#θèVŠÉótGó¡o„ (#θèO$tóãƒ &™!$yϑÎ/ 

È≅ôγßϑø9 $% x. “ Èθô±o„ oνθã_âθø9 $# 4 š[ø♥ Î/ Ü>#u ¤³9 $# ôNu™!$y™ uρ $̧) x s?öãΒ    
  )29 - 28، كهف(  

پرستند و به فرياد  با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي«
طلبند و چشمانت از ايشان براي جستن زينت  خوانند و تنها رضاي او رامي مي

حيات دنيوي بر نگردد و از كسي فرمان مبر كه دل او را از ياد خود غافل 
) همه(ان گشته است و كار و بارش ايم و او به دنبال آرزوي خود رو ساخته

بگو حق همان چيزي است كه از سوي پروردگارتان . افراط و تفريط بوده است
خواهد  خواهد ايمان بياورد و هر كس كه مي است، پس هر كس كه مي) آمده(
ايم كه سرا پردة آن، آنها  كافر شود، ما براي ستمگران آتشي را آماده كرده) بدان(

با آبي ) كه آب(فرياد برآورند ) در آن آتش سوزان(د و اگر گير را در بر مي
كند، چه بد  ها را بريان مي رسند كه چهره همچون فلز گداخته به فريادشان مي

  »!.اي و چه زشت منزلي نوشابه
حتي وقتي پيامبر خدا از ابن ام مكتوم كه نابينا بود، روي برگرداند و مشغول گفتگو 

  .، خداوند او را به شدت مورد سرزنش قرار دادبا بعضي از اشراف مكه بود
دعوت آن حضرت به همكاري مادي و معنوي بين مسلمانان تا ارتباط بين افراد فقير 

افراد فقير  ،و ثروتمند گسترده گردد و افراد قوي به ياري ضعيفان بپردازند و ثروتمندان
در   مبر اكرمترين روشهاي پيا را مورد مهر و توجه قرار دهند، يكي از بزرگ

يكپارچگي و انسجام بخشيدن به جامعه اسالمي و تقويت اوضاع داخلي آن بود و همين 



390 الگوي هدايت

امر جامعه اسالمي را منسجم و استوار قرار داده بود بدين صورت پيامبر خدا تمام سعي 
. و تالش خويش را براي راه نيافتن جنگ رواني به صفوف مسلمانان به كار گرفته بود

هايي كه رهبران  اسالم بسان صخرة بزرگي بودند كه تمام تالشها و برنامه مسلمانان صدر
  1.نتيجه ماند گرفتند، بي مكه براي از بين بردن آن به كار مي

  
   تأثير قرآن كريم در باالبردن معنويات اصحاب و ياران پيامبر اكرم

ه چون حمايت قرآن از مؤمنان از يك طرف و تهديد قرآن، كافران را به عذابي ك
آمد و از طرفي ديگر، تأثير بزرگي در باالبردن  اي سنگين بر كافران فرود مي اسلحه

در دو مورد نماد   دفاع قرآن از اصحاب و ياران پيامبر اكرم. معنويات اصحاب داشت
  :كرد پيدا مي
اينكه رسول خدا را دستور به رعايت و برخورد مناسب و استقبال گرم از  :اول

و ايشان را به خاطر اتخاذ برخي مواضع كه در آن به خاطر مشغوليت به داد  اصحاب مي
  .كرد دعوت، به تعدادي از اصحاب و يارانش توجه نكرده بود، سرزنش مي

هايي  بيان مثالها و داستانهايي از امتهاي گذشته و پيامبرانشان و بيان اذيت و آزار :دوم
ب دلگرمي و شكيبايي اصحاب گرديد، موج كه از جانب قومشان بر آنان وارد مي

  . گرديد مي
قرآن از بيان اين امور اين بود تا آنها شكيبايي ورزند و آنچه را كه در راه خدا  هدف

شوند، دشوار نپندارند و نيز قرآن با ستودن برخي از كارهاي اصحاب و  با آن مواجه مي
ن به عذاب، آنها نويد دادن آنان به پاداش هميشگي و پايدار بهشت و تهديد دشمنانشا

  2.نمود راتشويق مي
ا در مسجد با اصحاب مستضعف وقتي پيامبر خد: براي تشريح مورد اول بايد بگوييم

نشست،  هه غالم صفوان ابن اميه و صهيب و امثال آنها مييخباب، عمار و ابن فك: مانند
  .گرفتند قريش آنان را به باد مسخره مي

ياران محمد هستند؛ سپس  اينها: گفتند گر ميديكافران با حالتي تمسخرآميز به يك
آيا از بين اين همه مردم، خداوند حق و هدايت را به اينان داده است؟ اگر : گفتند مي
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گرفتند و خداوند اين  بود، اينها بر ما پيشي نمي آنچه محمد آورده است امري شايسته مي
  1.داد امور را به آنان اختصاص نمي
با بيان اين موضوع كه رضايت پروردگار نسبت به برخي  خداوند به مسخرة كافران

از بندگانش بستگي به مقام و جايگاه آن بنده در دنيا ندارد، پاسخ داد و به پيامبرش 
، كوشند تا از اهميت اين اصحاب مستضعف بكاهند تأكيد نمود كه ازسخن كافران كه مي

  :فرمايد متأثر نشوند؛ چنانكه مي
 Ÿωuρ ÏŠãôÜs? t⎦⎪Ï%©!$# tβθããô‰tƒ Οßγ−/u‘ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ Äc©Å ýèø9$#uρ tβρß‰ƒÌãƒ …çμyγô_uρ ( $tΒ 

šø‹n=tã ô⎯ÏΒ ΝÎγÎ/$|¡Ïm ⎯ÏiΒ &™ó©x« $tΒuρ ô⎯ÏΒ y7Î/$|¡Ïm ΟÎγøŠn=tæ ⎯ÏiΒ &™ó©x« 

öΝèδyŠãôÜtGsù tβθä3tFsù z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ∩∈⊄∪ šÏ9≡x‹Ÿ2uρ $̈ΨtGsù Νåκ|Õ÷èt/ 

<Ù÷èt7Î/ (#þθä9θà)u‹Ïj9 Ï™Iωàσ̄≈yδr&  ∅tΒ ª!$# ΟÎγøŠn=tæ .⎯ÏiΒ !$uΖÏΨ÷t/ 3 }§øŠs9r& ª!$# zΝn=÷ær'Î/ 

t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9$$Î/ ∩∈⊂∪ #sŒÎ)uρ x8u™!%ỳ š⎥⎪Ï%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ ö≅à)sù íΝ≈n=y™ 

öΝä3ø‹n=tæ ( |=tGx. öΝä3š/u‘ 4’n?tã ÏμÅ¡øtΡ sπyϑôm§9$# ( …çμ̄Ρr& ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑtã öΝä3ΨÏΒ #L™þθß™ 

7's#≈yγpg¿2 ¢ΟèO z>$s? .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ yxn=ô¹r&uρ …çμ̄Ρr'sù Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘    )54- 52، انعام(  
مران كه سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد ) از پيش خود(كساني را «
او است نه حساب ايشان بر تو است و نه ) تنها رضاي(خوانند و منظورشان  مي 

  ».ستمگران خواهي بود ةان است، اگر آنان را براني از زمرحساب تو بر آن
آيا اينان همان كسانيند كه : ايم تا بگويند برخي ديگر آزموده اين چنين برخي را با

خداوند از ميان ما برايشان منت نهاده است؟ آيا خداوند، سپاسگزاران را بهتر 
خداي ! بديشان بگو درودتان باد هر گاه مؤمنان به آيات ما به پيش تو آمدند،. شناسد نمي

شما بر خويشتن رحمت واجب نموده است كه هر كس از شما از روي ناداني دچار 
؛ )پذيرد خداوند عذر تقصير او را مي(لغزشي شد، ولي بعد از آن توبه كرد و اصالح كرد 

  ».چرا كه آمرزگار و مهربان است
هميت و جايگاه و ارزش اصحاب و اين گونه خداوند عالوه بر اينكه براي پيامبرش ا

كوشيدند به آنان توهين كنند  زدند و مي دانستند يا خود را به ناداني مي را كه كافران نمي
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را نيز از طرد نمودن برخي اصحاب باز داشت و به او دستور   بيان نمود؛ پيامبر اكرم
آنها را مژده دهد كه داد تا با آنان برخورد شايسته داشته باشد و نيز به او فرمان داد كه 

با اين وصف، روحية اين گروه بعد از اين . آمرزد خداوند گناهانشان را بعد از توبه مي
آري آنها از اين . دلداري و ستايش الهي در مورد اذيت و آزار كافران چگونه خواهد بود

  1.گردند اند، شادمان مي اذيت و آزار كه به سبب آن به اين مقامهاي بزرگ دست يافته
دهد و اين  سپس خداوند در آياتي كه پيامبرش را مورد مالمت و سرزنش قرار مي

از او   سرزنش به خاطر مردي فقير و نابينا از اصحاب بود كه فقط يك بار پيامبر اكرم
روي بر تافت و پاسخ پرسش او را نداد؛ چون مشغول دعوت دادن برخي از اشراف مكه 

  2.بود
  :فرمود نازلخداوند اين آيات را 
 }§t6tã #’̄<uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu™!% ỳ 4‘yϑôãF{ $# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ …ã&©# yès9 #’ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪ 

÷ρ r& ã©. ¤‹tƒ çμ yèxΨ tGsù #“ tø. Ïe%!$# ∩⊆∪ $̈Β r& Ç⎯ tΒ 4© o_ øótFó™$# ∩∈∪ |MΡr'sù …çμ s9 3“£‰|Á s? 

∩∉∪ $tΒ uρ y7ø‹n=tã ωr& 4’ª1 ¨“ tƒ ∩∠∪ $̈Β r& uρ ⎯ tΒ x8u™!% ỳ 4© tëó¡o„ ∩∇∪ uθèδ uρ 4© ý øƒs† ∩®∪ 

|MΡ r'sù çμ ÷Ζtã 4‘¤Sn=s?    )10 -  1، عبس(  
داني  تو چه مي. چهره درهم كشيد و روي بر تافت، از اينكه نابينايي پيش او آمد«

شايد او خود را پاك و آراسته سازد يا اينكه پند گيرد و اندرز بدو سود برساند، 
پردازي، چه  آوري و مي تو بدو روي ميداند،  نياز مي اما آن كس كه خود را بي

اما كسي كه شتابان و ! گناهي بر تو است اگر او خويشتن را پاك و پاكيزه ندارد؟
  ».شوي آيد و از خدا ترسان است، تو از او غافل مي مشتاقانه نزد تو مي

به راستي كه در دعوت حق هيچ زمينه و مجالي براي امتيازات نژادي يا ثروت و مقام 
كن كردن غرور و خودخواهي و بيان اينكه  ندارد؛ بلكه دعوت حق براي ريشهوجود 

بر اساس مطالب ذكر  .آمده است انسانها از نظر نسب يكي هستند و با يكديگر برابرند،
خلف و استقبال ننمودن از ابن ام مكتوم كه فردي  بن يبه اب  شده و توجه پيامبر اكرم

خطاب قرار دادن خدا به پيامبر با اسلوبي شديد پي توان به علّت اصلي  ضعيف بود، مي

                                                           
 .271-270، ص الحرب النفسيه ضد االسالم -1
 .271همان، ص  -2
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 1مكتوم در ميزان حق بر ميليونها فرد همچون ابي بن خلف ملعون ام برد؛ پس ابن
اين داستان حاوي درسها و اندرزهايي بود كه مسلمانان صدر اسالم از آن . برتري دارد

آنچه بر داعيان الزم . ترين اين درسها توجه به مؤمنان است استفاده نمودند كه از مهم
ن و آذكر اين داستان در قر .است، رساندن پيام الهي است و هدايت بر عهدة آنان نيست

دليلي بر حقانيت محمد است؛ چون اگر ايشان پيامبر   ابالغ آن از جانب پيامبر اكرم
وانايي ايشان ت ساخت و اگر نمود و مردم را از آن با خبر نمي نبود، اين حادثه را پنهان مي

هايي كه در مورد قصه زيد و  نمود يا آيه كتمان وحي را داشت، يقيناً اين آيه را پنهان مي
  .نمود نازل شده است، را پنهان مي 2زينب بنت جحش

دوم دفاع قرآن كريم از اصحاب در راستاي كاستن از دشواريها و آسان نمودن براي 
نوع خود  رسد، در ؛ آزاري كه به شما ميادد قرآن آنان را اين گونه دلداري مي. آنها بود

داستانهايي كه از . تر از آن رخ داده است نظير نيست؛ بلكه قبالً نظير آن و حتي سخت بي
سخن   زندگاني پيامبران در قرآن كريم از زمان نوح، ابراهيم، موسي و عيسي

ا در وجودشان را پايدار و روح جان فدايي و بردباري به خاطر دين ر انمانلگويد، مس مي
نمود و الگوها و خصلتهاي نيك و پسنديده را از زمانهاي گذشته برايشان بيان  تثبيت مي

ترين راهكارها در ميدان تبليغات و تربيت و تعليم و روابط  نمود كه اين از موفق مي
بنابراين، داستانهاي قرآني حاوي بسياري از عبرتها، پندها و مثالها . عمومي است

هاي قرآن در آسان نمودن و كاستن از رنجهاي اصحاب ياران  يكي از شيوه. باشند مي
و دفاع از آنان، اين بود كه آنان و اعمال نيك آنان در قرآن كريم، كه تا   پيامبر اكرم

مثالً وقتي ابوبكر صديق هفت نفر از . شد شود، ستايش مي روز قيامت تالوت مي
ز شكنجه و عذاب برهاند، قرآن او را ستايش اصحاب را خريد و آزاد كرد تا آنان را ا

جويي  كرد، نكوهش و عيب نمود و از اميه بن خلف كه بالل بن ابي رباح را شكنجه مي
پس قرآن با دستور اخالقي خود اصول و مبادي پاداش و عذاب را ارائه نمود و . كرد مي

ق و پربار داشت و مؤمنان را تشويق نمود و مخالفان را بيم داد و اين امر مفهومي عمي
كافران را كه ترديد داشتند، افزايش كرد و اندوه و رنج  راه را براي صحابه روشن مي

  :گويد داد؛ قرآن در اين باره مي يم

                                                           
 .167، ص 1، ج النبويه الصحيحه ةالسير -1
 .54، ص 7، ج سميالقا -  316، ص 1، ج تفسير ابن عطيه -2
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 ö/ ä3è? ö‘ x‹Ρ r'sù #Y‘$tΡ 4‘©àn=s? ∩⊇⊆∪ Ÿω !$yγ9n=óÁtƒ ωÎ) ’s+ ô©F{ $# ∩⊇∈∪ “Ï%©!$# z>¤‹x. 

4’̄<uθs? uρ ∩⊇∉∪ $pκâ:̈Ζyfã‹y™ uρ ’s+ ø? F{$# ∩⊇∠∪ “ Ï%©!$# ’ÎA÷σ ãƒ …ã&s!$tΒ 4’ª1u”tItƒ ∩⊇∇∪ $tΒ uρ 

>‰tnL{ …çνy‰Ψ Ïã ⎯ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“ t“øg éB ∩⊇®∪ ωÎ) u™!$tóÏGö/ $# Ïμô`uρ Ïμ În/ u‘ 4’n? ôãF{$# ∩⊄⊃∪ 

t∃ öθ|¡s9 uρ 4© yÌötƒ    )21 -  14، ليل(  
. كشد شود و زبانه مي ور مي دهم كه شعله من شما را از آتش هولناكي بيم مي«

همان كسي كه حق ) انسانها(ترين  سوزد مگر بدبخت شود و نمي بدان داخل نمي
كند وليكن  نمايد و به آيات آسماني پشت مي و حقيقت را تكذيب مي

آن كسي دارايي خود را . از آن بدور داشته خواهد شد) انسانها(پرهيزگارترين 
ي ندارد تا نعمت هيچ كس بر او حق نعمت. خويشتن را پاكيزه بدارددهد تا  مي

جزا داده شود؛ بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش 
  ».باشد، قطعاً راضي خواهد بود و خشنود خواهد شد مي

رغم تمسخر  و قرآن، ثبات و پايداري هيئت مسيحيان نجران را نيز بر اسالم علي
عالم نمود؛ در مورد كافران و تالش آنان در راستاي بازداشتن از اسالم، جاودانه ا

  :تي نازل شد و خداوند متعال فرمودمسيحيان آيا
 z⎯ƒÏ%©!$# ãΝßγ≈uΖ÷s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ö7s% Νèδ ⎯ÏμÎ/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ #sŒÎ)uρ 4‘n=÷Fãƒ 

öΝÍκön=tã (#þθä9$s% $̈ΖtΒ#u™ ÿ⎯ÏμÎ/ çμ̄ΡÎ) ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ !$uΖÎn/§‘ $̄ΡÎ) $̈Ζä. ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ö7s% t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ãΒ 

∩∈⊂∪ y7Í×̄≈s9'ρé& tβöθs?÷σãƒ Νèδtô_r& È⎦÷⎫s?§̈Β $yϑÎ/ (#ρçy9|¹ tβρâ™u‘ô‰tƒuρ ÏπuΖ|¡ysø9$$Î/ 

sπy∞ÍhŠ¡¡9$# $£ϑÏΒuρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ šχθà)ÏΨãƒ ∩∈⊆∪ #sŒÎ)uρ (#θãèÏϑy™ uθøó̄=9$# (#θàÊtôãr& çμ÷Ζtã 

(#θä9$s%uρ !$uΖs9 $oΨè=≈uΗùår& öΝä3s9uρ ö/ä3è=≈uΗùår& íΝ≈n=y™ öΝä3ø‹n=tæ Ÿω ©ÈötFö;tΡ t⎦⎫Î=Îγ≈pgø:$#   
  )55 -  52 ،قصص(  

. آورند كساني كه پيش از نزول قرآن، برايش كتاب فرستاديم به قرآن ايمان مي«
بدان باور داريم؛ چرا كه : گويند  شود، مي هنگامي كه قرآن بر آنان خوانده مي

ما پيش از نزول قرآن هم . است) نازل شده(حق بوده و از سوي پروردگارمان 
شوند به سبب  اجر و پاداش داده مي ركه دو با آنان كسانيند. ايم مسلمان بوده

دارند و از آنچه بديشان  اند و بديها را با نيكيها از ميان بر مي اينكه شكيبايي كرده
  ».بخشند كنند و مي ايم، خرج مي عطاء كرده
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ني، اصحاب را به پاداش بزرگ و به نعمت پايدار و هميشگي آهاي قر همچنين آيه
اند، سزاوار  شكيبايي خود و آزارهايي كه در راه خدا متحمل شدهبهشت كه بر اثر صبر و 

داد تا آنها را تشويق نمايد كه راه دعوت را بدون توجه به آنچه از  باشند، مژده مي آن مي
يابند، ادامه دهند؛ زيرا پيروزي و موفقيت نهايي آن گونه كه  شنوند و مي دشمنان مي
ه آنان بود؛ چنانكه قرآن يان داشته بود، متعلق بن بآبه آنها گفته و قر  پيامبر اكرم

  :گويد مي

 $̄Ρ Î) ç ÝÇΖoΨ s9 $oΨ n=ß™ â‘ š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ# u™ ’Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ 

ß‰≈ yγô©F{ $# ∩∈⊇∪ tΠöθtƒ Ÿω ßìxΖtƒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# öΝ åκèEu‘ É‹÷ètΒ ( ãΝ ßγs9 uρ èπ uΖ ÷è̄=9$# öΝ ßγs9 uρ 

â™þθß™ Í‘#¤$!$#    )52 - 51، غافر(  
در زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهي  ما قطعاً پيغمبران خود را و مؤمنان را«

آن روزي كه عذرخواهي . كنيم دهيم و دستگيري مي خيزند، ياري مي به پا مي
رساند و نفرين بهرة آنان خواهد بود و سراي بد  ستمگران بديشان سود نمي

  ».اهد بوداز آن ايشان خو) دوزخ(
  :نمايد آنان را اين گونه بيان مي همچنين فضيلت تمسك آنان و ايمان

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# šχθè=÷Gtƒ |=≈ tGÏ. «!$# (#θãΒ$s%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# (#θà) xΡr& uρ $£ϑÏΒ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ # uÅ  Zπ uŠÏΡ Ÿξtãuρ šχθã_ötƒ Zοt≈ pg ÏB ⎯©9 u‘θç7s? ∩⊄®∪ óΟßγuŠÏjùuθã‹Ï9 

öΝ èδu‘θã_é& Ν èδ y‰ƒÌ“ tƒuρ ⎯ÏiΒ ÿ⎯Ï&Î# ôÒsù 4 …çμ ¯ΡÎ) Ö‘θà xî Ö‘θà6x©    )30 - 29 ،فاطر(  
دارند واز  خوانند و نماز را بر پاي مي را مي) قرآن(كساني كه كتاب خدا «

آنان چشم . نمايند ايم، پنهان و آشكار بذل و بخشش مي چيزهايي كه بديشان داده
رود تا  گردد و از ميان نمي نميرونق  اند كه هرگز بي اميد به تجارتي دوخته

خداوند اجرشان را به تمام و كمال بدهد و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد؛ 
  ».چرا كه خدا آمرزگار و سپاسگزار است

خداوند متعال نيز فضيلت تمسك به عبادت الهي را با وجود اذيت و شكنجه و 
  :صبر بر آن را چنين بيان كرده استهمچنين پاداش 
 ô⎯ ¨Β r& uθèδ ìMÏΖ≈ s% u™ !$tΡ# u™ È≅ø‹©9 $# #Y‰ É`$y™ $VϑÍ← !$s%uρ â‘ x‹øts† nοtÅzFψ$# (#θã_ötƒuρ 

sπ uΗ÷q u‘ ⎯Ïμ În/u‘ 3 ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ̄Ρ Î) 
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ã©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρ é& É=≈ t7ø9 F{$# ∩®∪ ö≅è% ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# öΝä3−/ u‘ 4 t⎦⎪Ï%©# Ï9 

(#θãΖ|¡ômr& ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ×π uΖ|¡ym 3 ÞÚö‘ r& uρ «!$# îπ yèÅ™≡uρ 3 $yϑ̄Ρ Î) ’®û uθãƒ 

tβρ ç É9≈¢Á9 $# Νèδ tô_r& ÎötóÎ/ 5>$|¡Ïm    )10 - 9 ،زمر(  
يا كسي كه در اوقات شب ) آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم بهتر است(«

از ) خويشتن را(شود و  كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي سجده
گردد؟  گار خود را خواستار ميدارد و رحمت پرورد عذاب آخرت به دور مي

تنها ) هرگز(نند برابر و يكسانند؟ دا دانند با كساني كه نمي آيا كساني كه مي: بگو
اي بندگان مؤمن من، از پروردگارتان : بگو. گيرند مندان پند و اندرز ميخرد

زمين . شود كساني كه نيكي كنند در همين جهان بديشان نيكي مي. بپرهيزيد
خداوند وسيع و فراخ است، قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال 

  ».شود ده ميو بدون حساب دا
سختيها و دشواريهاي راه دعوت را براي اصحاب  ،قرآن كريم با روشهاي متعدد

كرد و آنان را براي مقابله با  كاست و از آنها دفاع مي نمود و از رنجهاي آنان مي آسان مي
ها و  انگيخت و به دليل اين اسلوب حكيمانة قرآن بود كه دسيسه جنگ رواني بر مي

هاي مشركان  آري، همة روشها و نقشه. گذاشت در دلهاي آنان اثر نميهاي آنان،  شكنجه
و اصحابش در برابر عقيدة درست و برنامة سالمي كه با   در راه مبارزه با پيامبر اكرم

  .دلهاي مسلمانان صدر اسالم در آميخته بود، نابود گرديد و از بين رفت
  

  اسلوب گفتگو
اثري   از بين بردن اثر دعوت پيامبر اكرمهاي گوناگون مشركان براي  وقتي شيوه

ترين فرد نسبت به فن جادوگري و كهانت و شعرگويي دعوت  نبخشيد، آنان از آگاه
برود و با او سخن بگويد و پاسخ او را بشنود؛ چرا كه آنان   نمودند تا نزد پيامبر اكرم
نان را مورد نقد قرار جماعت آنان را پراكنده نموده و دين آ  معتقد بودند پيامبر اكرم

آمد   عتبه نزد پيامبر اكرم. فرستادند  آنان عتبه بن ربيعه را نزد پيامبر اكرم .داده است
  .سكوت اختيار نمود  تو بهتري يا عبدالمطلب؟ پيامبر اكرم! اي محمد: گفت و

كه تو اند  كني كه اينها از تو بهتراند، پس اينها خداياني را پرستيده اگر گمان مي: گفت
كني كه تو از آنها بهتر هستي، پس سخن بگو تا  گيري و اگر گمان مي بر آنها خرده مي

ات را بشنويم؛ چرا كه كسي را سراغ نداريم كه بيشتر از تو موجبات بدبختي قومش  گفته
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اي و بر دين  اي و ما دچار تشتت نموده كرده  تو گروه ما را پراكنده. را فراهم آورده باشد
اي تا جايي كه شايع شده  اي و در ميان عربها ما را رسوا نموده و عيب گرفتهما خرده 

به خدا سوگند چيزي باقي نمانده است كه ما . در قريش كاهني ظهور كرده است: است 
  .با شمشير در مقابل هم قرار بگيريم و يكديگر را نابود كنيم

كنيم تا اينكه  وري ميآ اگر فقير و ناداري، براي تو از اموال خود جمع! اي مرد
ثروتمندترين مرد قريش گردي و اگر نياز به زن داريد هر كدام از زنان قريش را كه 

: فرمود  آن گاه پيامبر اكرم. آوريم ده تا را به ازدواج تو در مي. خواهي انتخاب كن مي
  :ها را تالوت نمود بر خدا اين آيهپيام. بلي: حرفهاي تو تمام شده است؟ گفت آيا

 $Οm ∩⊇∪ ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q§9 $# ÉΟŠÏm§9 $# ∩⊄∪ Ò=≈ tGÏ. ôMn=Å_Áèù …çμçG≈ tƒ# u™ 

$ºΡ# u™öè% $|‹Î/ ttã 5Θ öθs) Ïj9 tβθßϑn=ôètƒ    ) ،3 -1فصلت(  
  تا اينكه به اينجا رسيد كه

 ÷βÎ* sù (#θàÊtôãr& ö≅à) sù ö/ ä3è?ö‘ x‹Ρ r& Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑrO uρ    
  )13فصلت، (  

كتابي است كه . گر مهرورز نازل شده استشاين كتابي است كه از طرف خداوند بخشاي«
قرآن كه به زبان عربي است، براي قومي كه اهل ) يعني(هاي آن تفصيل و تبيين شده است  آيه

اي همچون صاعقه عاد و  دانش باشند، آمده است؛ اگر رويگردان شدند بگو شما را از صاعقه
  ».ترسانم ميثمود 

اين  آنها وقتي نتيجة. نزد قريش برگشت  عتبه بعد از اتمام سخنان پيامبر اكرم
گوييد،  كردم شما به او مي هيچ چيزي را كه فكر مي: گفتگو را از او پرسيدند، گفت
  1.بلي: پاسخ تو را داد؟ گفت: گفتند .نگذاشتم مگر اينكه به او گفتم

چه خبر : وقتي عتبه نزد آنها نشست گفتند: است و در روايتي از ابن اسحاق آمده
. ام اي شنيدم كه هرگز مانند آن را نشنيده به خدا سوگند گفته: گفت! داري اي ابا وليد

اي گروه قريش از من اطاعت كنيد و به اين ... سخنانش شعر و جادو و كهانت نيست 
و شنيدم، اكه من از  به خدا سوگند سخني. مرد اجازه دهيد تا به كار خويش ادامه دهد

اگر عرب بر او چيره شوند، شما توسط ديگران از شر او  .خبر بزرگي خواهد داشت
شويد و اگر او بر عربها پيروز شود، پادشاهي و قدرت او براي شماست و  راحت مي
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گفتند به خدا سوگند كه تو را با .ترين مردم خواهيد بود وسيلة او خوشبخته شما ب
ي من است و شما نيز هر عملي كه دوست داريد؛ أاين ر: گفت. استرده زبانش جادو ك

  1».انجام دهيد
  

  درسها و اندرزها
اي در مورد اينكه ايشان از پدر و پدر بزرگش  آن حضرت وارد مباحث حاشيه -الف

ماند  پرداخت، ازهدف خود باز مي برتر است و غيره نگرديد؛ چرا كه اگر به اين قضيه مي
  .عتبه پيام خويش را برساند توانست به و نمي
مشغول درگيري با پيشنهادهاي فريبنده نگرديد و به خاطر اتهامهايي كه به او  –ب 
غير ! اي ابا وليد: خشمگين و ناراحت نگرديد؛ بلكه مؤدبانه به عتبه گفت  ،داشت روا مي

  سختي ديگر نداري؟ از حرفهايي كه گفتي،
هاي فوق براي تالوت، بيانگر  و انتخاب آيه پاسخ پيامبر خدا، قاطع و صريح بود –ج 

ها قضاياي مهم و اساسي بيان شده است از جمله  حكمت ايشان است؛ چون در اين آيه
اينكه قرآن از جانب خدا فرو فرستاد شده است؛ بيان موضع كافران و رويگرداني آنان؛ 

آفريننده يكي و اينكه او يك انسان است؛ بيان اين موضوع كه   وظيفة پيامبر اكرم
است كه آفرينندة آسمانها و زمين است؛ همچنين از تكذيب امتهاي گذشته و عذابي كه 

صاعقة : اي مانند  به آنها رسيده است، سخن به ميان آمده است و نهايتاً قريش به صاعقه
  2.اند عاد و ثمود تهديد شده

ي كه در راه كسب چه بسا داعيان: رشدن داعي در دام مال، مقام و زنخطر گرفتا –ح 
هاي مختلف مبالغ هنگفتي به داعيان راه  همواره به شيوه. اند  مال و ثروت سقوط كرده

شود تا دست از دعوت خود بردارند و كساني كه در برابر فريبندگي مال  خدا پيشنهاد مي
و  است و ثروت پايداري نشان بدهند، حقا كه رسول خدا را سرمشق خودش قرار داده

است كه در حركت، گفتارها و كارهايش، فريفتة  يداعي رباني كس. اند دا نمودهبه او اقت
ش اش به خاطر آن است، فرامو اين امور نگردد و هدف وااليي را كه مرگ و زندگي

  :فرمايد ننمايد؛ چنانكه قرآن مي
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399  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

 ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 
y7ƒÎ Ÿ° …çμ s9 ( y7Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNöÏΒ é& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çR ùQ$#    ) 163 -  162: انعام(  

. زيستن ومردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان است ،بگو نماز، عبادت«
ام و من اولين مسلمان  خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده

  ».هستم
زيان بارترين فتنه براي مردان در امت «: ن، رسول خدا فرموده استرد زنااما در مو
  1».باشند من، زنان مي

منظور از اين زنان، زناني هستند كه مانع شوهر از دعوت و جهاد گردند و يا زنان 
زن در هر يك . فاسدي كه توسط دشمنان، دامهايي براي مسلمانان به ويژه داعيان بشوند

  .شود ود، فتنه و خطر بزرگي براي دين محسوب مياز مواضع مذكور ظاهر ش
دهند كه اگر فعالً توانايي ازدواج  بنابراين، قريش زنان خود را به پيامبر اكرم ارائه مي

آري . با يكي از آنها را ندارد، ده تا از زنان زيباي قريش را به عنوان همسر انتخاب نمايد
اند، از خطر شمشيرهاي برهنه  رديدهخطر زناني كه از مسير مستقيم و هدايت منحرف گ

پس بايد داعيان اسالم به سرور انسانيت، اقتدا نمايند و همواره اين سخن . 2بيشتر است
  :را به خاطر داشته باشند كه فرموديوسف 

 tΑ$s% Éb>u‘ ß⎯ ôfÅb¡9$# =ymr& ¥’n<Î) $£ϑÏΒ û©Í_ tΡθããô‰tƒ Ïμ ø‹s9 Î) ( ωÎ) uρ ô∃Î óÇs? © Íh_ tã 

£⎯ èδy‰ ø‹x. Ü=ô¹r& £⎯ Íκös9 Î) ⎯ä. r&uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫Î=Îγ≈ pgø: $# ∩⊂⊂∪ z>$yftFó™ $$sù …çμ s9 …çμ š/ u‘ 

t∃ u|Çsù çμ ÷Ζtã £⎯ èδy‰ ø‹x. 4 …çμ ¯Ρ Î) uθèδ ßì‹Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $#    )34 - 33، يوسف(  
زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بدان ! پروردگارا«

آورم و  را از من باز نداري بدانان روي مي نگ ايشانرخوانند و اگر ني فرامي
پروردگارش دعاي او . گردم شوم و آن وقت از زمره نادانان مي مرتكب گناه مي

خداست كه شنواي آگاه  تنها. را اجابت كرد و كيد و مكرشان را از او بازداشت
  ».باشد مي

                                                           
 .138، ص 5، ج صحيح الجامع الصغير -1
 .169، غضبان، ص النبويه ةفقه السير -2



400 الگوي هدايت

دي بود كه ياران العمل رسول خدا، شديداً متأثر شد و اين تأثير تا ح عتبه از عكس –خ 
عتبه قبل از اينكه او سخني بگويد، سوگند خوردند كه عتبه تحت تأثير قرار گرفته است و آنان 

 رسيدند؛ بلكه عتبه از آنان خواست تا پيامبر اكرمنتنها به مقصود خويش  با فرستادن عتبه نه
  1.را در راستاي تبليغ اهداف و مقاصدش، آزاد بگذارند

و عتبه رخ داد، گوش فرا دادند و   ، به آنچه بين پيامبر اكرمياران رسول خدا: س
پس اين . بودند  شاهد رد كردن و نپذيرفتن پيشنهادهاي عتبه از جانب پيامبر اكرم

درسي تربيتي بود كه با آن انس گرفته بودند و از آن پايداري و تمسك به عقيده و 
  .ارزشهاي معنوي را آموختند

رت در ا در اين قضيه بردباري و سعه صدر را آموختند، آن حضآنها از پيامبر خد: ش
  .نشان نداداز خود العملي  عتبه بن ربيعه هيچ عكس گوييهاي  گويي و ياوه مقابل هرزه

در قريش جادوگري پديد آمده است يا اينكه هيچ كس از تو : چنانكه عتبه گفت
شنيد اما به اين بخش  رسول خدا سخنان وي را. بيشتر باعث بدبختي قومت نشده است

از سخنانش توجهي نكرد تا پرداختن به اين امور، او را از دعوت دادن سردار بني عبد 
ي بود كه آورد، اصل و مبدأئ بر زبان مي  شمس باز ندارد وهر سخني كه پيامبر اكرم

بايد از آن پيروي كرد و هر حركتش، آئيني بود قابل پيروي و چشم پوشي ايشان، 
  2.ود كه بايد به آن تأسي جستاخالقي ب

اند كه رهبران مكه بعد از آن با پيامبر وارد گفتگو شدند  برخي از كتابهاي سيره نوشته
اي به ايشان پيشنهاد كردند كه معموالً انسانهاي دنيا طلب و كساني كه  و چيزهاي فريبنده

اما رسول خدا،  گردند، اند، شيفتة اين پيشنهادها مي به ثروت و متاع دنيا چشم دوخته
زيرا عقيده بايد روشن و  ؛3بدون هيچ انعطافي، در برابر باطل موضعي قاطع اتخاذ كرد

 واضح و نيز قاطع باشد و سازش و كوتاه آمدن در آن راهي ندارد بنابراين، پيامبر اكرم
پنداريد، اشتباه  آنچه شما در مورد من مي«: سخن آنها را نپذيرفت و در جوابشان فرمود 

ام، مال و يا كسب مقام و شرافتي نيستم و  ست؛ چرا كه در قبال چيزي كه برايتان آوردها
آور  يا قصد پادشاهي و فرمانروايي بر شما را ندارم؛ بلكه خدا مرا به عنوان رسول و پيام

خود به سوي شما فرستاده است و بر من كتابي نازل فرموده و مرا فرمان داده است تا 
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401  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

رسانم و شما را  بنابراين، من تنها پيام پروردگارم را به شما مي. م دهمبه شما مژده و بي
ام بپذيريد، در دنيا و آخرت خوشبخت خواهيد شد و اگر  آنچه من آوردهاگر . دهم اندرز مي

سازم تا خدا ميان من و شما داوري  مانم و صبر پيشه مي نپذيريد، منتظر دستور خدا مي
  1».نمايد

هايشان به  ب شد و دسيسهآهاي آنان نقش بر  ماني ثابت، نقشهآري با اين موضع اي
  2.آاليش و پاك ماند خودشان بازگشت و موضوع عقيده، بي

  
  هر كس از عقيده و كيش خود پيروي نمايد
و اصحاب و يارانش و پي بردن   مشركان با مشاهدة صالبت و پايمردي پيامبر اكرم

ساس برتري بر هر باطلي را حن جديد خود ابه اين موضوع كه مسلمانان با دين و آيي
د و نااميدي آنان يكي ديگر ودادند و از دين خود در هيچ شرايطي دست بردار نخواهند ب

هاي مضحك و مسخرة خود را در پيش گرفتند كه بر سبكسري و حماقت آنها  از برنامه
خلف و عاص بن آنها اسود بن عبدالمطلب و وليد بن مغيره و اميه بن . نمايد داللت مي

بيا، ما خدايي را كه تو : گفتند  آنها به پيامبر اكرم. نددوائل را نزد پيامبر فرستا
پرستيم، تو نيز بپرست و بدين صورت ما با  پرستيم و خدايي را كه ما مي پرستي، مي مي

پرستي، حق  تو در اين امر اشتراك خواهيم داشت و بدين صورت پس اگر آنچه تو مي
كنيم، حق باشد تو نيز  ايم و اگر آنچه ما پرستش مي رة خويش را از آن گرفتهباشد ما به

هاي سورة كافرون را نازل  خداوند درباره اين پيشنهاد آنها آيه .3اي ات را از آن گرفته بهره
  :فرمود

 ö≅è% $pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρãÏ≈ x6ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6ôãr& $tΒ tβρ ß‰ç7÷ès? ∩⊄∪ Iωuρ óΟçFΡ r& 
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!$tΒ ß‰ç6ôãr& ∩∈∪ ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u’Í<uρ È⎦⎪ÏŠ    )6 -  1، كافرون(  
پرستم و شما  پرستيد، من نمي مي) به جز خدا(بگو اي كافران، آنچه را كه شما «

همچنين نه من به گونة شما پرستش را . رستمپ پرستيد آنچه را كه من مي نيز نمي
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آئين خودتان براي . دهيد دهم ونه شما به گونة من پرستش را انجام مي انجام مي
  ».خودتان و آئين خودم براي خودم باشد

هاي ديگري نيز وجود دارد كه در اعالن برائت از كفر و  عالوه بر اين سوره، آيه
   :فرمايد مانند اينكه خداوند مي ندها مشابهت دار كافران با اين آيه
 βÎ) uρ x8θç/ ¤‹x. ≅ à)sù ’Ík< ’Í? yϑtã öΝä3s9 uρ öΝä3è=yϑtã ( ΟçFΡ r& tβθä↔ÿƒÌt/ !$£ϑÏΒ ã≅yϑôãr& 

O$tΡ r& uρ Ö™ ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès?    )41، يونس(  
اگر تو را تكذيب كردند، بگو عمل خودم از آن خودم و عمل خودتان از آن «

و  دهم و من هم پاك گناهيد از آنچه من انجام مي پاك و بيشما . خودتان
  ».كنيد گناهم از آنچه شما مي بي

  : همچنين فرمود
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ãΝ õ3ß⇔ø9 $# ωÎ) ¬! ( Èà) tƒ ¨,ysø9 $# ( uθèδ uρ ç öyz t⎦, Î# ÅÁ≈ xø9 $#    )57 - 56، انعام(  
جز خدا به فرياد آنهايي را كه  كنم از اينكه پرستش ام من نهي شده: بگو«

) اگر چنين كنم(كنم كه  بگو من از هوي و هوسهاي شما پيروي نمي. خوانيد مي
بگو من بر . شوم و از زمره راه يافتگان نخواهم بود وقت گمراه مي در آن

شريعت واضحي هستم كه از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را 
ورزيد، در  آن شتاب مي) نزول(در كه ) بدانيد عذاب و كيفري(كنيد  تكذيب مي

رود و او  خدا به دنبال حق مي. فرمان جز در دست خدا نيست. قدرت من نيست
  ».است) حق از باطل(بهترين جداكننده 

سوره كافرون اين مطلب را خاطر نشان ساخت كه راه حق يكي است و شكاف و 
. باشد مي) ر جهانيانپروردگا(انحراف در آن وجود ندارد و آن پرستش خداوند يگانه 

نازل شد تا قاطعانه يك نوع پرستش را بيان كند و عبادتهاي   اين سوره بر پيامبر اكرم
بيني  ها و جهان همچنين قاطعانه برنامة الهي را از ساير برنامه. ديگر را از آن جدا نمايد

تا راهها اين سوره نازل گرديد . بيني غير توحيدي از هم جدا بكند توحيدي را از جهان
اند و  در اين سوره نفي و تأكيد به صورت تكرار و به دنبال هم آمده. را ازهم جد كند
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خداوند به خواستة كافران جواب منفي داد و تأكيد نمود كه حق و باطل با هم مدارا 
پس اختالف كامالً كلي است و جوهر و  ؛شوند ندارند و نور و ظلمت با هم جمع نمي

بسيار متفاوت است كه با داشتن چنين تفاوتي به هم پيوستن و در ذات هر يك با ديگر 
اين . يك مسير قرار گرفتن ممكن نيست و اين كار به سازش و فريبكاري نيازي ندارد

توان كه سم و عسل  موضوع، مصلحتي شخصي، عالقه و احساسي زودگذر نيست و نمي
خدا و وطن براي همه آن را به هم آميخت و اين گونه نيست كه گفته شود دين براي 

گويند؛ آنهايي كه از  زدگان مي گويد و منافقان و غرب طور كه جاهليت معاصر چنين مي
و از دشمنان ) يهود(و از كساني كه خداوند بر آنها خشم گرفته ) مسيحيان(گمراهان 

پيامبر خدا قاطعانه خواستة رهبران قريش را نپذيرفت و . كنند ملحد خدا، پيروي مي
رد بر سينه آنها زد و در دين خدا معامله و داد و ستدي با آنها ننمود؛ زيرا در هر دست 

  .اي بسيار زياد بين آنان وجود دارد زمان و مكاني اسالم و جاهليت متفاوتند و فاصله
ارزش وجودي و ذاتي اسالم و جاهليت بسان ارزش خاك و طالست و تنها راه 

يت دوري گزيد و در امور عبادي و حكومتي رسيدن به هدايت اين است كه از جاهل
ن حق و باطل براي همة تابع اسالم گرديد و اين برائت كامل و جدايي قاطع و صريح بي

  ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u’Í<uρ È⎦⎪ÏŠ .1 :زمانها است

بعد از شكست هيئت مذكور، هيئتي ديگر متشكل از عبداهللا بن ابي اميه، وليد بن 
عمر و بن عبداهللا بن ابي قيس و عاص بن عامر نزد پيامبر مغيره، مكرز بن حفص، 

پيشنهاد نمودند كه از برخي از موضوعات   اين هيئت به پيامبر اكرم. 2آمدند اكرم
از جمله از پيامبر خواستند تا از بيان آياتي كه در نكوهش . قرآن كريم صرف نظر نمايد

  .خدايان آنها هستند خودداري نمايد
  :پاسخ قاطع، دست بر سينه آنها زد خداوند با اين
 # sŒÎ)uρ 4’n? ÷Gè? óΟÎγøŠn=tæ $uΖ è?$tƒ# u™ ;M≈ oΨÉi t/   tΑ$s% š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω tβθã_ö tƒ $tΡ u™!$s) Ï9 

ÏMø $# Aβ# u™öà) Î/ Î öxî !#x‹≈ yδ ÷ρr& ã&ø!Ïd‰t/ 4 ö≅è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷βr& …ã&s!Ïd‰t/ é& ⎯ ÏΒ 

                                                           
 .6، ج في ظالل القرآن -1
  .61، خضري، ص نور اليقين -  200واحدي، ص  ،اسباب النزول -2
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Ç›!$s) ù=Ï? û©Å¤ø tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈? r& ωÎ) $tΒ #© yrθãƒ  †n<Î) ( þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àMøŠ|Átã ’În1 u‘ 

z># x‹tã BΘ öθtƒ 5Ο‹Ïàtã    )15 ،يونس(  
مالقات ما شود، كساني كه به  هاي روشن ما بر آنان خوانده مي هنگامي كه آيه«

. جز اين را براي ما بياور يا اينكه آن را تغيير بده يقرآن: گويند ايمان ندارند مي
من جز به دنبال . رسد كه خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهمنگو مرا ب

گردد؛ اگر از  گويم جز آنچه بر من وحي مي روم و چيزي را نمي چيزي نمي
  ».ترسم فرمان پروردگارم تخطي كنم، از عذاب روز بزرگ مي

اينكه كند كه آنها از  اين تالشهاي بيهوده رهبران قريش بر اين موضوع داللت مي
مسلمانان به طور كلي اسالم را رها نمايند، مايوس شده بودند بنابراين، از آنان 

  .خواستند كه بعضي از دستورات اسالم را رها كنند مي
درخواست مشركان براي اولين بار از مسلمانان مبني بر اطاعت ننمودن و رها كردن 

نگر اين امر است كه آنها از هاي ديگر بيشتر بود و اين بيا دستورات دينشان از مرحله
پيشنهادهاي بزرگ آغاز كردند تا بتوانند به تدريج دل رهبر دعوت را به دست آورند و 

فرستادند؛   وتي را براي گفتگو با پيامبر اكرمهمچنين آنها افراد متفا. او را قانع سازند
ي بودند كه بار مثالً، كساني كه در مرحله اول با پيامبر خدا گفتگو كردند غير از كسان

دوم با ايشان گفتگو نمودند به جز وليد بن مغيره كه در هر دو مرحله همراه بود و هدف 
شوند و  هايي كه با آن حضرت روبرو مي خواستند چهره آنان از اين امر عالوه براينكه مي

خواستند از استعدادها و  گيرد تكراري نباشد، از طرفي ديگر مي ديدارهايي كه انجام مي
هاي گوناگون براي گفتگو با ايشان استفاده كنند تا شايد درخواستهاي آنان مؤثر  انديشه

آخر االمر اينكه اين مسئله براي داعيان دين بيانگر اين موضوع است كه . واقع بشود
كوتاه آمدن و دست كشيدن از اسالم امر مشروعي نيست؛ چرا كه اسالم، دعوتي الهي 

ها  ستد و معامله در آن جايي ندارد، هر چند عوامل و انگيزهاست و به طور مطلق داد و 
اي براي اين كار وجود داشته باشد و دعوتگران امروز بايد از چنين  كننده و داليل توجيه

كند و ممكن  پيشنهادها و فريبندگيهاي مادي كه بسا به صورت مستقيم عرض اندام نمي
يا قراردادهاي كاري پرسود و يا  است به صورت غيرمستقيم به صورت پستهاي مهم و

داد و ستدهاي تجاري سودآور، ارائه شود پرهيز كنند و اينها اموري هستند كه 
هاي جهاني به صورت مرموزي براي منصرف كردن و برگرداندن داعيان از  مؤسسه
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كنند، به طور كامل با   ريزي مي دعوتشان به ويژه دعوتگراني كه نقش رهبري دارند، برنامه
  .1كنند ديگر تبادل اطالعات مييك

ميچل يكي از فعاالن بزرگ در زمينه كنترل و بررسي  –ب  –در گزارشي كه ريچارد 
يكي از راههاي سركوبي حركتهاي : بيداري اسالمي در خاورميانه ارائه داده آمده است 

اسالمي، اتخاذ برنامه جديدي براي پاكسازي حركتهاي اسالمي است؛ يكي از بندهاي 
ريچارد ميچل براي محقق . دادن رهبران دعوت است  ن گزارش ويژه، روش فريباي

  :كند خود امور زير را پيشنهاد مي نمودن اين هدف
توان آنها را با پستهاي بزرگ فريب داد؛ چرا كه  مشخص كردن افرادي كه مي –الف 

مي و ديگر هاي اسال با دستيابي آنان به پستهاي مهم و كليدي پرداختن آنها به برنامه
اين مسئله با فراهم آوردن و . معني خواهد بود اند، بي كارهايي كه قبالً مشغول آن بوده

بخشيدن امكانات مادي و معنوي به آنها و دادن تسهيالت زياد، ممكن است انجام 
ها و اهداف آنان محدود به كشور خودشان خواهد گشت و  بپذيرد و اين گونه برنامه

  .ملي خود را نيز از دست خواهند داد پايگاههاي مردمي و
هاي تجاري و اقتصادي كه داراي  فعاليت براي جذب مشاركت در پروژه –ب 

  .اهداف مرموزي است كه در منطقه به نفع دشمنان اعراب انجام گيرد
فعاليت براي ايجاد فرصتهاي كاري و قراردادهاي سودآور در كشورهاي  –ج 

  2.دور كردن آنها از فعاليتهاي اسالمي منجر خواهد شدثروتمند عربي، امري است كه به 
ها و  با تفكر و انديشيدن در موارد ذكر شده، پي خواهيم برد كه اين موارد دسيسه

فريبندگيهاي مادي غيرمستقيمي هستند كه در جهان اسالم حاضر، بسيارآرام اجرا 
اند و برخي از  گرديدهشود؛ چرا كه برخي از دعوتگران صاحبان پستهاي بلند و عالي   مي

كشورهاي ثروتمند عربي، گروه بزرگي از داعيان را در چارچوب منافع خود حبس 
  1.اند و برخي را تجارتشان غافل كرده است نموده
  

                                                           
  .89، ص النبويه قراءه لجوانب الحذر و الحمايه ةالسير -1
النبويه قراءه لجوانب الحذر  ةالسير، به نقل از   ه 1399صفر  17، 428 ة، شمارالمجتمع الكويتيه ةمجل -2

  .و الحمايه
  .91، ص النبويه قراءه لجوانب الحذر و الحمايه ةالسير -1
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  استفاده از روش مجادله و تالش براي خنثي كردن تبليغات دشمن
د نمودن هر نوع پيامبر خدا براي اقامه و بيان داليل و حجتهاي الهي و در راستاي ر

نمود و در مجادله با  اي از جانب مشركان، از اوقات و فرصتهاي مناسب استفاده مي شبهه
هاي قرآني در مورد  ها را از آيه گرفت كه اين شيوه هاي زيادي كار مي كافران از شيوه

از . اقامه حجت عقلي و استفاده از قياسهاي منطقي و استحضار انديشه فرا گرفته بود
نمود،  استفاده ميدر رويارويي با كافران مكه از آن   هايي كه پيامبر اكرم شيوه جمله

  :عبارت بودند از
  
  شيوة مقايسه -1

آن حضرت با بيان مسائل خير و تشويق به آن و با بيان مسائل شر و برحذر داشتن از آن 
ا، عمالً با تحريك عقل و خرد براي انديشيدن در اين دو قضيه و انجام هر يك از آنه

  .كرد كفار و مشركان را وادار به تفكر مي
  :فرمايد چنانكه خداوند مي
 ⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $\GøŠtΒ çμ≈oΨ ÷ uŠômr'sù $oΨ ù=yèy_uρ …çμ s9 #Y‘θçΡ © Å ốϑtƒ ⎯Ïμ Î/ †Îû Ä¨$̈Ψ9$# 

⎯ yϑx. …ã&é# sẄΒ ’Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ÷] ÏiΒ 4 š Ï9≡ x‹x. z⎯ Îiƒã— t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9 $tΒ 

(#θçΡ%x. šχθè=yϑ÷ètƒ    )122، انعام(  
ايم و نوري فرا راه او  اي بوده است و ما او را زنده كرده آيا كسي كه مرده«

رود، مانند كسي است كه در تاريكيها  ايم كه در پرتو آن ميان مردمان راه مي داشته
اعمال كافران تواند بيرون بيايد؟ همان گونه  فرو رفته است و از آن تاريكيها نمي

  ».در نظرشان زيبا جلوه داده است
اين مثالي است كه خداوند براي مؤمني زده كه «: گويد ن كثير در تفسير اين آيه مياب

مرده بوده است؛ يعني، در گمراهي بوده است پس خداوند او را با نور هدايت زنده 
ي ايمان رهنمود شد و گردانيده است و قلبش را به وسيلة ايمان زنده كرد و او را به سو

  1».به او توفيق داد تا از پيامبرش پيروي نمايد
  
  

                                                           
  .172، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
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  شيوة واداشتن به اقرار و اعتراف -2
كند؛  مياين روشي است كه انسان بعد از محاكمة عقل و وجدان خود به آن اعتراف 

  :فرمايد چنانكه خداوند مي
 ÷Πr& (#θà)Î=äz ô⎯ ÏΒ Î öxî >™ ó© x« ÷Πr& ãΝèδ šχθà)Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà) n=yz 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ 4 ≅ t/ ω tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊂∉∪ ÷Πr& öΝèδ y‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩!# t“ yz y7În/ u‘ ÷Πr& 

ãΝ èδ tβρ ãÏÜø‹kÁßϑø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Πr& öΝçλm; ÒΟ̄=ß™ tβθãèÏϑtGó¡o„ ÏμŠÏù ( ÏNù'u‹ù=sù Ν ßγãèÏϑtFó¡ãΒ 

9⎯≈sÜù=Ý¡Î0 A⎦⎫Î7•Β ∩⊂∇∪ ÷Πr& ã&s! àM≈oΨ t7ø9 $# ãΝä3s9 uρ tβθãΖt6ø9 $# ∩⊂®∪ ÷Πr& óΟßγè=t↔ó¡n@ # \ô_r& 

Ν ßγsù ⎯ ÏiΒ 5Θtøó̈Β tβθè=s) ÷W•Β ∩⊆⊃∪ ÷Πr& ÞΟèδ y‰Ψ Ïã Ü=ø‹tóø9 $# ôΜ ßγsù tβθç7çFõ3tƒ ∩⊆⊇∪ ÷Πr& 

tβρ ß‰ƒÌãƒ #Y‰ øŠx. ( t⎦⎪Ï%©!$$sù (#ρãx x. ç/ èφ tβρ ß‰‹Å3yϑø9 $# ∩⊆⊄∪ ÷Πr& öΝ çλm; îμ≈ s9 Î) çöxî «!$# 4 

z⎯≈ ysö6ß™ «!$# $¬Ηxå tβθä. Î ô³ç„ ∩⊆⊂∪ βÎ) uρ (# ÷ρ ttƒ $Z ó¡Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$uΚ¡¡9 $# $VÜÏ%$y™ 

(#θä9θà) tƒ Ò>$ysy™ ×Πθä. ö̈Β ∩⊆⊆∪ öΝ èδö‘ x‹sù 4©®Lym (#θà)≈n=ãƒ ãΝßγtΒ öθtƒ “ Ï%©!$# ÏμŠÏù 

tβθà) yèóÁãƒ    )45 -  36، طور(  
ان اند؟ و يا اينكه خودش آيا ايشان بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده«

اند؟ بلكه ايشان طالب يقين  آفريدگارند؟ يا اينكه آنان آسمانها و زمين را آفريده
هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است يا اينكه  آيا گنجينه. نيستند
آيا نردباني دارند و باالي آن گوش فرا . سيطره دارند) بر همه چيز جهان(ايشان 

آيا دختران . دليل روشني بياورد و ارائه دهدگوش فرادهندة ايشان . دارند مي
خواهي و  يا اينكه تو از آنان اجر و پاداشي مي !.سهم خدايند و پسران سهم شما؟

كند؟ يا اينكه نزد ايشان علم غيبيات  همچون بارگراني بر دوش آنان سنگيني مي
بايد ( خواهند نيرنگ بزنند نويسد يا اينكه مي و اسرار نهان است و از روي آن مي

) كنند كه آنان خيال مي(آيند يا اينكه  كفار به حيلت خود گرفتار مي) بدانند كه
دانند و  معبودي جز خدا دارند؟ خدا پاك و منزه از چيزهايي است كه انبازش مي

ابر : گويند  افتد، مي اي از آسمان فرو مي حتي اگر بنگرند كه قطعه. خوانند مي
حال خود واگذار تا برسند به روزي كه در آن متراكمي است؛ پس ايشان را به 

  ».گردند هالك مي
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باشد؛ چنانكه  لوهيت مياين آيات بيانگر اثبات ربوبيت و توحيد ا: گويد ابن كثير مي
  :فرمايد مي

 ÷Πr& (#θà)Î=äz ô⎯ ÏΒ Î öxî >™ó© x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈y‚ø9 $#    ) ،35طور(  
اند؟ يا اينكه خودشان خود را آفريده و پديد  هاي پديد آمد يعني آيا بدون پديدآورنده

اند؟ يعني نه اين و نه آن؛ بلكه خداوند است كه آنها را آفريده و آنان را بعد از  آورده
  1.آنكه هيچ چيزي نبودند، پديد آورده است

اين آيه ازنظر دليل عقلي در نهايت قوت قرار دارد؛ چون پديد آمدن آنها بدون 
اي  پذيرد و به جدال و جر و بحث نيرو و اراده فطرت آن را نمي دخالت، امري است كه

اند كه آنها خودشان، خود را آفريده باشند و هيچ  نياز ندارد، اما اين ادعا را نيز ننموده
كند و وقتي كه اين دو فرضيه به حكم منطق فطرت  آفريده و مخلوقي ادعاي آن را نمي

ماند و آن اينكه همة آنان،  گويد، باقي نمي ميامكان ندارد، چيزي جز حقيقتي كه قرآن 
  2.هاي خداوند هستند آفريده

در مورد ملزم ساختن به اقرار . فطرت يعني آنچه از ديدگاه عقلي بديهي و ثابت است
و اين استدالل عليه آنها امري است كه «: گويد ت و الوهيت خداوند، سعدي ميبه خالقي

كند  بيرون رفتن از آنچه عقل و دين ايجاب مي در آن راهي جز تسليم شدن به حق يا
كنند و پيامبرش را تكذيب  وجود ندارد؛ چون آنها وقتي يگانگي خداوند را انكار مي

پذيرند، خداوند آنها را آفريده  نمايند، اين كارشان مستلزم اين است كه گويا نمي مي
از سه حالت در حالي كه از نظر عقلي و شرعي واضح است كه اين  جريان . است

اي  آورنده اند و بدون اينكه پديد يا اينكه آنها بدون آفريننده، آفريده شده: خارج نيست 
اند و اين محال و غيرممكن است؛ يا اينكه خودشان خود را  داشته باشند، پديد آمده

اند و اين نيز محال و غيرممكن است؛ چون ممكن نيست كسي خود را بيافريند؛  آفريده
گردد  ين دو امر باطل شدند و ناممكن بودنشان روشن شد، نوع سوم مقرر ميپس وقتي ا

  1».بنابراين، فقط او شايستة عبادت است و بس. و آن اينكه خداوند، آنها را آفريده است

                                                           
  .244، ص 4همان، ج  -1
  .3399، ص 6، ج في ظالل القرآن -2
  .196- 195، ص 7، ج تفسير سعدي -1
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  شيوة اهميت قائل نشدن به سخنان مشركان و باطل نمودن آنان -3
هايشان  است كه به گفته اي قوي در ساكت كردن مخالفان مغرور و متكبر اين شيوه

اهميتي داده نشود و به برخي از حجتهاي باطل آنها اعتنايي نگردد تا از كشمكش و 
جدال جلوگيري شود و حجتي قاطع ارائه گردد كه غرورشان را از بين ببرد و دليلشان را 

اي طوالني از اين شيوه است كه موسي از  داستان موسي و فرعون نمونه. باطل گرداند
نمود  تافت و به آن توجه نمي كرد، روي بر مي اي كه فرعون وارد مي اعتراض و شبهههر 

و به ابطال ادعاي الوهيت فرعون از خالل حجت روشن عقلي كه بر ربوبيت و الوهيت 
ده است؛ چنانكه نمود، پرداخت و اين داستان در سورة شعراء آم خداوند داللت مي

  :فرمايد خداوند مي
 tΑ$s% ãβöθtãöÏù $tΒ uρ >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% >u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ !$yϑßγoΨ øŠt/ ( βÎ) Λä⎢Ζä. t⎦⎫ÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô⎯ yϑÏ9 ÿ…çμ s9 öθym Ÿωr& 

tβθãèÉΚ tGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ä3š/ u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3Í← !$t/#u™ t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$# ∩⊄∉∪ tΑ$s% ¨βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ 

ü“Ï%©!$# Ÿ≅Å™ ö‘é& óΟä3ö‹s9 Î) ×βθãΖ ôfyϑs9 ∩⊄∠∪ tΑ$s% >u‘ É−Î ô³yϑø9 $# É>Ìøóyϑø9 $# uρ $tΒ uρ 

!$yϑåκs] øŠt/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=É) ÷ès? ∩⊄∇∪ tΑ$s% È⎦ Í. s! |Nõ‹sƒªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î öxî y7 ¨Ζn=yèô_V{ 

z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏΡθàfó¡yϑø9 $#    ) ،29 - 23شعراء(  
پروردگار آسمانها و : گفت) موسي(وردگار جهانيان كيست؟ پر: فرعون گفت«

به ) فرعون رو. (پوئيد زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر شما راه يقين مي
پروردگار شما و : گفت) موسي(شنويد؟  آيا نمي: گفتاطرافيان خود كرد و 
ي كه به سوي شما فرستاده شده پيغمبر: گفت) فرعون. (نياكان پيشين شماست

او پروردگار طلوع وغروب و همه : گفت) موسي. (ت، قطعاً ديوانه استاس
) فرعون. (بوديد چيزهايي است كه در ميان آن دو قرار دارد، اگر شما عاقل مي

  ».اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني تو را از زمرة زندانيان خواهم كرد: گفت 
در مجادله با مشركان استفاده نمود، آنان   كه پيامبر اكرم هاي قرآني روش و شيوه

بست رساند بنابراين، انديشة كج و منحرفشان، آنان را به اين رهنمود كرد كه از  را به بن
سري و ناتوان  آن حضرت چيزهايي درخواست نمايند كه هدفي جز لجاجت و سخت

خدا موارد زير را درخواست ل آنها از رسو. چيز ديگري نداشتند  كردن پيامبر اكرم
  :نمودند
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  .اي بجوشاند براي آنها از زمين چشمه –الف 
يا اينكه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشند كه جويبارها در زير آن  –ب 

  .جاري باشند
يا اينكه آسمان را قطعه قطعه پايين بيندازد، آن گونه كه روز قيامت چنين  –ج 

  .شود مي
  .خدا و مالئكه را روبرو بياورد يا اينكه –د 
  .يا به آسمان باال برود يعني نردباني بر گيرد و از آن به آسمان باال رود –و 
يعني براي هر يك نامه : گويد مجاهد مي. كه آنها بخوانند از آسمان كتابي بياورد –ز 

راي فالني و كتابي از آسمان بياورد كه در آن نوشته شده باشد، اين كتابي از جانب خدا ب
  1.فرزند فالني است

اي است كه در طول تاريخ همواره  العاده و معجزات، برنامه درخواست امور خارق
رسول خدا با . نمودند انسانها در هر مرحله از زمان، آن را از پيامبران درخواست مي

ربيت نمود، اما ت اينكه شيفتة اين بود كه قومش ايمان بياورند و در اين راه جانفشاني مي
الهي و ادب پيامبرانه كه او بدان آراسته بود، ايشان را از طلب نمودن و خواستن معجزه 

  2.كرد هاي آنان را از خداوند طلب نمي بنابراين، خواسته. داشت باز مي
من با اين چيزها به سوي شما «: فرمود در مقابل درخواست آنان مي  پيامبر اكرم
ام و  ام كه با آن فرستاده شده وند برايتان چيزهايي آوردهام من از جانب خدا فرستاده نشده

اگر آن را . ام ام، آن را به شما رسانده آنچه به همراه آن به سوي شما فرستاده شده
بپذيريد، در دنيا و آخرت خوشبخت خواهيد شد و اگر آن را به من برگردانيد و قبول 

خداوند ميان من و شما قضاوت  كنم تا مانم و صبر مي نكيند، منتظر فرمان الهي مي
  1».نمايد

اميد پيامبر خدا به ايمان آوردن قومش، به ياس و نااميدي تبديل گشت؛ چرا كه آنها 
اش  جويند، با تأسف و اندوه به خانه مي يوقتي ديد كه آنها از او دور. او را رها كردند

  :فرمود سري آنها را بيان نمود و برگشت و خداوند اين لجاجت و سخت

                                                           
  .311، ص 1، ج القياديه ةالتربي -1
  .همان -2
  .459، ص 1، ابن هشام، ج النبويه ةالسير -1
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 (#θä9$s%uρ ⎯ s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4©®Lym tàfø s? $uΖs9 z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# % ·æθç7.⊥ tƒ ∩®⊃∪ ÷ρ r& 

tβθä3s? šs9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5=uΖ Ïãuρ tÉdfxçGsù t≈ yγ÷Ρ F{ $# $yγn=≈ n=Åz # ·Éfø s? ∩®⊇∪ 

÷ρ r& xÝÉ) ó¡è@ u™!$yϑ¡¡9 $# $yϑx. |Môϑtãy— $uΖ øŠn=tã $̧ |¡Ï. ÷ρr& u’ÎAù's? «!$$Î/ Ïπ x6Í×̄≈ n=yϑø9 $#uρ 

¸ξ‹Î6s% ∩®⊄∪ ÷ρ r& tβθä3tƒ y7 s9 ×MøŠt/ ⎯ ÏiΒ >∃ã÷zã— ÷ρ r& 4’n∋ ös? ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ 

š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 ÍhŠÏ%ãÏ9 4©®Lym tΑ Íi”t∴è? $uΖ øŠn=tã $Y7≈ tFÏ. …çνäτ tø) ¯Ρ 3 ö≅è% tβ$ysö7ß™ ’În1 u‘ ö≅yδ 

àMΖä. ωÎ) #Z|³o0 Zωθß™ §‘ ∩®⊂∪ $tΒ uρ yìuΖtΒ }̈ $̈Ζ9$# βr& (#þθãΖ ÏΒ ÷σãƒ øŒÎ) æΛèεu™!% ỳ 

#“ y‰ßγø9 $# HωÎ) βr& (#þθä9$s% y] yèt/ r& ª!$# # Z|³o0 Zωθß™ §‘ ∩®⊆∪ ≅è% öθ©9 šχ% x. ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# ×π x6 Í×̄≈n=tΒ šχθà±ôϑtƒ t⎦⎫ ÏiΨÍ≥yϑôÜãΒ $uΖ ø9̈”t∴s9 ΟÎγøŠn=tæ š∅ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# 

$Z6n=tΒ Zωθß™ §‘ ∩®∈∪ ö≅è% 4’s∀Ÿ2 «!$$Î/ # J‰‹Íκy− ©Í_ øŠt/ öΝà6uΖ ÷t/ uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) tβ% x. 

⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÎ/ #MÎ7yz #ZÅÁt/    )96 - 90 ،اسراء(  
اي براي ما  آوريم مگر اينكه از زمين چشمه گفتند ما هرگز به تو ايمان نمي«

بيرون جوشاني يا اينكه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشي و رودبارها و 
يا آسمان را قطعه قطعه بر سرما فرود . جويبارهاي فراوان در آن روان گرداني

اري و يا اينكه خدا و فرشتگان را بياوري و با ما پند آري، همان گونه كه مي
روياروي گرداني و يا اينكه سراي بزرگ زرنگاري داشته باشي و يا اينكه به 

آوردن مردمان بعد از نزول   سوي آسمان باال روي و تنها چيزي كه مانع ايمان
ان آيا خداوند انساني را به عنو: گويند ي ايشان شد، اين است كه ميهدايت برا

فرشتگاني مستقر و در ) به جاي انسانها(بگو اگر در زمين ! پيغمبر فرستاده است؟
اي را به عنوان پيغمبر به سويشان  رفتند، ما از آسمان فرشته آن راه مي

گمان او از  بي. فرستاديم، بگو كافي است كه خدا ميان من و شما گواه باشد مي
  ».بس بينا است) انو نسبت به كارش(بندگانش بسيار آگاه ) حال(

  :رموده الهي در همين مورد نازل شدهمچنين اين ف
 öθs9 uρ ¨βr& $ZΡ#u™öè% ôNu Éiß™ ÏμÎ/ ãΑ$t6Éfø9 $# ÷ρ r& ôM yèÏeÜè% Ïμ Î/ ÞÚö‘ F{ $# ÷ρ r& tΛÍj>ä. ÏμÎ/ 

4’tAöθyϑø9 $# 3 ≅t/ °! ãøΒF{ $# $·èŠÏΗsd 3 öΝn=sùr& Ä§t↔÷ƒ($tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ βr& öθ©9 â™!$t±o„ 
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ª!$# “y‰yγs9 }̈ $̈Ζ9$# $YèŠÏΗsd 3 Ÿωuρ ãΑ#t“ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. Νåκâ: ÅÁè? $yϑÎ/ (#θãèoΨ |¹ 

îπ tãÍ‘$s% ÷ρ r& ‘≅çtrB $Y7ƒÌs% ⎯ ÏiΒ öΝ ÏδÍ‘#yŠ 4©®Lym u’ÎAù'tƒ ß‰ôãuρ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ß#Î=øƒä† 

yŠ$yè‹ÎR ùQ $#    )31، رعد(  
ه حركت در آيد يا زمين به وسيلة آن شكافته اگر قرآني باشد كه كوهها بدان ب«

باز هم بعضيها به سبب عناد با (شود و يا بدان مردگان به سخن در آورده شوند 
آيا مسلمانان مگر . ؛ بلكه همة كارها در دست خداست)گرايند حق بدان نمي

داد؟ پيوسته كافران  خواست همة مردمان را هدايت مي دانند كه اگر خدا مي نمي
گردند و يا اينكه بال و  كنند، دچار بال و مصيبت كوبنده مي بب كاري كه ميبه س

گمان خداوند  بي. آيد تا وعدة خدا فرا رسد مصيبت كوبنده بر خانة آنان فرود مي
  ».كند خالف وعده نمي

مبني بر ارائه معجزه   فلسفه اينكه درخواست مشركان از جانب پيامبر اكرم
آنها به قصد راهيابي و حق طلبي، خواهان اين معجزات نبودند؛  پذيرفته نشد، اين بود كه
دانست كه اگر اينها  ، خواستار آن گرديدند و خداوند ميمسخرتبلكه از روي لجاجت و 

اند به صورت آشكار ببينند و مشاهده نمايند، باز هم ايمان نخواهند  آنچه را كه خواسته
  :فرمايد چنانكه خداوند مي د ماند؛آورد و همچنان سرگشته و سركش خواهن

  (#θßϑ|¡ø%r& uρ «!$$Î/ y‰ ôγy_ öΝ ÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& ⎦ È⌡ s9 öΝåκøEu™ !% ỳ ×π tƒ# u™ ¨⎦ä⎞ ÏΒ ÷σãŠ©9 $pκÍ5 4 ö≅è% $yϑ̄Ρ Î) 

àM≈tƒFψ$# y‰ΖÏã «!$# ( $tΒ uρ öΝä. ãÏèô±ç„ !$yγ̄Ρ r& # sŒÎ) ôNu™!% ỳ Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇⊃®∪ Ü=Ïk=s)çΡ uρ 

öΝ åκsEy‰ Ï↔øùr& öΝèδ t≈ |Áö/ r& uρ $yϑx. óΟs9 (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÿ⎯Ïμ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο§ sΔ öΝèδ â‘ x‹tΡ uρ ’Îû 

óΟÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθßγyϑ÷ètƒ ∩⊇⊇⊃∪ öθs9 uρ $oΨ ¯Ρ r& !$uΖ ø9̈“ tΡ ãΝÍκös9 Î) sπ x6 Í×̄≈n=yϑø9 $# ÞΟßγyϑ̄=x. uρ 

4’tAöθpR ùQ $# $tΡ ÷|³ymuρ öΝÍκön=tã ¨≅ä. &™ó© x« Wξç6è% $̈Β (#θçΡ% x. (# þθãΖ ÏΒ÷σ ã‹Ï9 HωÎ) βr& u™ !$t±o„ ª!$# 

£⎯ Å3≈ s9uρ öΝèδ usYò2 r& tβθè=yγøg s†    )111 - 109 ،انعام(  
خورند كه اگر  مشركان با همه توان و با تأكيد هر چه بيشتر به خدا سوگند مي«

بگو معجزات از . آورند اي براي آنان آورده شود به سبب آن ايمان مي معجزه
ما . آورند دانيد اگر بديشان نموده شود، ايمان نمي سوي خدا است و شما چه مي

گردانيم، همان گونه خواهند بود كه  گونه و حيران ميدلها و چشمهاي آنان را واژ
گذاريم تا در طغيان و سركشي خود  در آغاز بودند و ايشان را به خود وا مي
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فرستاديم و  اگر ما فرشتگاني را به پيش ايشان مي. سرگردان و ويالن شوند
گفتند و همه چيز را آشكار در برابر آنان گرد  مردگاني با ايشان سخن مي

خواست وليكن بيشتر آنان  آوردند، مگر اينكه خدا مي آوريم، آنان ايمان نمي مي
  ».دانند نمي

بنابراين، حكمت الهي و رحمت رباني چنين اقتضاء نمود كه خواسته آنان پذيرفته 
ها و معجزات بخواهند  كند كه هر گاه قومي نشانه نشود؛ زيرا سنت الهي چنين حكم مي

كن خواهد كرد، آن  د، اما باز هم ايمان نياوردند، آنان را ريشهو خواستة آنان پذيرفته شو
  .طور كه با قوم عاد، ثمود و قوم فرعون كرد

باشد، اين است  آنچه بيش از هر چيزي بيانگر تمسخر و لجاجت و سبكسري آنها مي
هاي بزرگ الهي است، نزد آنان بود بنابراين، وقتي  كه قرآن كه يكي از معجزات و نشانه

  :شدند، خداوند در پاسخ آنها فرمودهايي  ستار ارائه نشانهخوا
 (#θä9$s%uρ Iωöθs9 š Ì̂“Ρé& Ïμ ø‹n=tã ×M≈tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ În/ §‘ ( ö≅è% $yϑ̄Ρ Î) àM≈tƒFψ$# y‰Ψ Ïã 

«!$# !$yϑ̄Ρ Î) uρ O$tΡ r& ÖƒÉ‹tΡ ê⎥⎫ Î7•Β ∩∈⊃∪ óΟs9 uρ r& óΟÎγÏ õ3tƒ !$̄Ρ r& $uΖ ø9t“Ρr& y7ø‹n=tã 

|=≈ tFÅ6 ø9$# 4‘n=÷Fãƒ óΟÎγøŠn=tæ 4 χÎ) ’Îû šÏ9≡ sŒ Zπ yϑômts9 3“ tò2 ÏŒuρ 5Θ öθs) Ï9 

šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪ ö≅è% 4†s∀x. «!$$Î/ ©Í_ øŠt/ öΝ à6uΖ ÷t/ uρ # Y‰‹Íκy− ( ÞΟn=÷ètƒ $tΒ †Îû 

ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$# uρ 3 š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#ρãx Ÿ2 uρ «!$$Î/ 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ çÅ£≈ y‚ø9 $#    )52 -  50 ،عنكبوت(  
. گرديد شد اگر معجزاتي از سوي پروردگارش بدو عطاء مي گويند چه مي و مي«

. دهنده روشنگري هستم و بس معجزات متعلق به خداست و من تنها بيم: بگو 
آيا همين اندازه براي آنان كافي و بسنده نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل 

مسلماً در اين رحمت بزرگي و تذكر . شود ده ميايم و پيوسته بر آنان خوان كرده
او . بگو همين بس است كه خدا ميان من و شما گواه است. سترگي است

دارند و به خدا  داند آنچه در آسمانها و زمين است كساني كه باطل را باور مي مي
  ».كارند اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زيان

از : گفتند مي  كه قريش به پيامبر اكرمعبداهللا بن عباس روايتي ذكر نموده است 
. آوريم پروردگارت بخواه كوه صفا را براي ما به طال تبديل نمايد، آن وقت ما ايمان مي

  پيامبر اكرم: گويد ابن عباس مي. بلي: آوريد؟ گفتند ايمان مي: فرمود  پيامبر اكرم
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اگر تو : گويد و ميد كن پروردگارت سالم مي: آن گاه جبرئيل آمد و گفت. عا كردد
نماييم، اما اگر بعد از آن هم كفر ورزيدند، به آنان  خواهي كوه صفا راتبديل به طال مي مي

  خواهي ام و اگر مي چنان عذابي خواهم داد كه به هيچ يك از جهانيان آن عذاب را نداده
به و درهاي تو: فرمود  پيامبر اكرم. گشايم درهاي توبه و رحمت را بر روي آنها مي

درهاي توبه و رحمت را بر آنان : فرمود  پيامبر اكرم. گشايم رحمت را بر روي آنها مي
  :قت خداوند اين آيه را نازل فرمودبگشا و آن و
 $tΒ uρ !$oΨ yèuΖtΒ βr& Ÿ≅ Å™öœΡ ÏM≈tƒFψ$$Î/ HωÎ) βr& z>¤‹Ÿ2 $pκÍ5 tβθä9 ¨ρF{ $# 4 $oΨ ÷ s?# u™uρ 

yŠθßϑrO sπ s%$̈Ζ9 $# Zοu ÅÇö7ãΒ (#θßϑn=sàsù $pκÍ5 4 $tΒ uρ ã≅Å™ öçΡ ÏM≈tƒFψ$$Î/ ωÎ) $ZƒÈθøƒrB 1  
  )59 ،اسراء(  

دارد، مگـر اينكـه گذشـتگان، آنهـا را      چيزي ما را از انجام اين معجزات باز نمي«
داديـم كـه   ) از سـنگ بـه در آورديـم   (ما براي قوم ثمود، شـتر  . اند تكذيب كرده

فر ورزيدند و مـا معجـزات را جـز    معجزة روشنگري بود، اما آنان نسبت بدان ك
  ».سازيم براي بيم دادن اجرا نمي

ها، راه انداختن جنگـي تبليغـاتي عليـه دعـوت و      هدف رهبران قريش از اين خواسته
دوري گزيننـد؛ چـون     هاي عرب از پيامبر اكرم داعي و توطئه بر ضد حق بود تا قبيله

اين امور در طبيعـت ايـن دعـوت     دانستند خواستند كه مي رهبران قريش چيزهايي را مي
: گفتنـد  كردند حتي به صراحت مي مي هاي خود را با اصرار ارائه بنابراين، خواسته. نيست

خواهند تحقق يابد، باز هم هرگز به ايـن دعـوت ايمـان نخواهنـد      اگر چيزي از آنچه مي
اين امور به بود و از   اينها همه تالشهايي از سوي آنان براي تضعيف پيامبر اكرم. آورد

  1.كردند اي براي جلوگيري مردم از ايمان و اطاعت پيامبر اكرم استفاده مي عنوان وسيله
  

  نقش يهوديان در دوران مكي و كمك گرفتن مشركان مكه از آنها
ازآنجا . اسرائيل در پنجاه مورد در دوران مكي و مدني سخن گفته است قرآن كريم از بني
ا در راستاي خاموش كردن نور الهي و از بين بردن دعوت ترين نقش ر كه يهوديان بزرگ

داشـتند، لـذا قـرآن در مـورد هـيچ ملـت و قـومي بـا           اسالمي و شخص پيامبر اكـرم 
سـخن قـرآن از   . تفصيالتي كه از اين قوم سخن به ميان آورده است سخن نگفتـه اسـت  

                                                           
  .90، ص النبويه ةصحيح السير -1
  .51-40 ، صالوفود في العهد المكي -1
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قـرآن كـريم    .اي دقيق و متناسب با مراحل دعوت اسالم بيـان شـده اسـت    يهود به شيوه
و اهميت قائل نشدن به دعوت و تبعيت ننمودن   غفلت مشركان از رسالت پيامبر اكرم

از ايشان را شبيه اقوامي همانند قوم عـاد، ثمـود، فرعـون و بنـي اسـرائيل و قـوم تبـع و        
  1.داند اصحاب الرس مي

  :ين سورة قرآن است، چنين آمده استدر سوره مزمل كه سوم
 !$̄Ρ Î) !$uΖ ù=y™ ö‘ r& óΟä3ö‹s9 Î) Zωθß™ u‘ #́‰ Îγ≈ x© ö/ä3ø‹n=tæ !$uΚ x. !$uΖ ù=y™ö‘ r& 4’n<Î) šχöθtãöÏù 

Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ 4© |Â yèsù ãβöθtãöÏù tΑθß™§9 $# çμ≈ tΡ õ‹s{r'sù #Z‹÷{r& Wξ‹Î/ uρ ∩⊇∉∪ y# ø‹s3sù 

tβθà) −Gs? βÎ) ÷Λän öx x. $YΒ öθtƒ ã≅ yèøg s† tβ≡t$ø!Èθø9 $# $·7ŠÏ© ∩⊇∠∪ â™ !$yϑ¡¡9$# 7ÏÜxΖ ãΒ ⎯Ïμ Î/ 4 

tβ% x. …çνß‰ ôãuρ »ωθãèø tΒ ∩⊇∇∪ ¨βÎ) ⎯ÍνÉ‹≈ yδ ×οtÅ2 õ‹s? ( ⎯yϑsù u™ !$x© x‹sƒªB $# 4’n<Î) 

⎯Ïμ În/ u‘ ¸ξ‹Î6y™   )19 - 15 ،مزمل(  
ايم كه گواه بر شماست، همان گونـه كـه بـه     ما پيغمبري را به سوي شما فرستاه«

فرعـون بـا آن پيغمبـر بـه مخالفـت      . سوي فرعون پيغمبـري را فرسـتاده بـوديم   
اگر كافر شويد، چگونه خود را از . برخاست و ما هم او را به سختي فرو گرفتيم

در آن روز ! سـازد؟  كه كودكان را پير مـي  داريد روزي بر كنار مي) عذاب شديد(
پيوندد، اينها انـدرز و   گردد، وعدة خدا قطعاً به وقوع مي آسمان از هم شكافته مي

است، او راهي را به سـوي  ) استفاده از آنها(يادآوري است هر كس كه خواستار 
  ».گزيند پروردگار خود بر مي

زرگ الهي و اشاره بـه نعمتهـاي   همچنن در سوره اعلي بعد از بيان برخي از صفات ب
دنيوي و اخروي خداوند كه بندگانش را از آن برخوردار نموده است و بيان راه موفقيت 

  .پردازد كه آخرت بهتر و ماندگارتر است در دنيا و آخرت به بيان اين مسئله مي
  :در پايان چنين آمده است

 ¨βÎ) # x‹≈ yδ ’Å∀s9 É# ßsÁ9 $# 4’n<ρ W{ $# ∩⊇∇∪ É#çtà¾ tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) 4© y›θãΒuρ    
  )19 - 18، اعلي(  

كتابهاي ابراهيم و ) از جمله در(بوده است ) نيز آمده و (اين در كتابهاي پيشين «
  ».موسي

                                                           
  .31- 30، مصطفي مسلم، ص معالم قرآنيه في الصراع مع اليهود -1
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  :و در سوره فجر آمده است
 öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ≅yèsù y7•/u‘ >Š$yèÎ/ ∩∉∪ tΠu‘Î) ÏN#sŒ ÏŠ$yϑÏèø9$# ∩∠∪ ©ÉL©9$# öΝs9 ÷,n=øƒä† 

$yγè=÷WÏΒ ’Îû Ï‰≈n=Î6ø9$# ∩∇∪ yŠθßϑrOuρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θç/%ỳ t÷‚¢Á9$# ÏŠ#uθø9$$Î/ ∩®∪ tβöθtãöÏùuρ “ÏŒ 

ÏŠ$s?÷ρF{$# ∩⊇⊃∪ t⎦⎪Ï%©!$# (#öθtósÛ ’Îû Ï‰≈n=Î6ø9$# ∩⊇⊇∪ (#ρãsVø.r'sù $pκÏù yŠ$|¡xø9$# ∩⊇⊄∪ ¡=|Ásù 

óΟÎγøŠn=tæ y7•/u‘ xÞöθy™ A>#x‹tã ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) y7−/u‘ ÏŠ$|¹öÏϑø9$$Î7s9 ∩⊇⊆∪ $̈Βr'sù ß⎯≈|¡ΡM}$# 

#sŒÎ) $tΒ çμ9n=tGö/$# …çμš/u‘ …çμtΒtø.r'sù …çμyϑ̈ètΡuρ ãΑθà)uŠsù ú†În1u‘ Ç⎯tΒtø.r& ∩⊇∈∪ !$̈Βr&uρ #sŒÎ) $tΒ 

çμ9n=tGö/$# u‘y‰s)sù Ïμø‹n=tã …çμs%ø—Í‘ ãΑθà)uŠsù þ’În1u‘ Ç⎯oΨ≈yδr&    )14- 6، فجر(  
قـوم ارم كـه   . ار كـرده اسـت  اي كه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتـ  آيا ندانسته«

كساني . ستوندار بودند) هاي كاخهاي و خيمه(قامتهاي بلند و ستون مانند و صاحب 
اي كـه   آيا ندانسـته (كه همسان ايشان باشند در شهرها و كشورها پيدا نشده است و 

هـاي عظـيم را در    ه كرده است؟ همان قومي كه صخرهبا قوم ثمود چ) پروردگارت
بـا فرعـون   ) آيا خبر نداري كه پروردگارت(تراشيدند و  بريدند و مي وادي القري مي

اقوامي كه در شهرها و كشورها طغيان . چه كرده است؟ فرعوني كه داراي ميخها بود
ارت تازيانـه  كردند و در آن جا خيلي فساد و تباهي بـه راه انداختنـد، لـذا پروردگـ    
  ».عذاب را بر سر ايشان فرو ريخت، مسلماً پروردگارت در كمين است

اسرائيل به عنوان انسانهايي كه در معـرض آزمـايش و سـتم      در سورة نجم نيز از بني
اند ياد شده است كه برخي از آنها در اين آزمايش شكست خورده و منحـرف   قرار گرفته

  1.اند موفق شدهاند و برخي پايداري ورزيده و  شده
  :فرمايد خداوند مي
 óÚÌôãr'sù ⎯ tã ⎯̈Β 4’̄<uθs? ⎯ tã $tΡ Ìø. ÏŒ óΟs9 uρ ÷ŠÌãƒ ωÎ) nο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ∩⊄®∪ 

y7 Ï9≡sŒ Οßγäón=ö7tΒ z⎯ ÏiΒ ÄΝù=Ïèø9 $# 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθèδ ãΝ n=÷æ r& ⎯yϑÎ/ ¨≅|Ê ⎯ tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ 

uθèδ uρ ÞΟn=÷æ r& Ç⎯ yϑÎ/ 3“y‰tF÷δ$# ∩⊂⊃∪ ¬!uρ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

y“ Ì“ôfu‹Ï9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θä↔̄≈ y™ r& $yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå y“Ì“ øg s†uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ|¡ômr& © o_ ó¡çtø: $$Î/ ∩⊂⊇∪ 
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t⎦⎪Ï%©!$# tβθç7Ï⊥ tGøg s† u È∝̄≈ t6x. ÉΟøOM}$# |·Ïm≡uθx ø9 $#uρ ωÎ) zΝ uΗ©>9 $# 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ ßìÅ™≡ uρ 

ÍοtÏ øóyϑø9 $# 4 uθèδ ÞΟn=÷æ r& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä. r't±Σ r& š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# øŒÎ) uρ óΟçFΡ r& ×π ¨Ζ Å_r& ’Îû 

ÈβθäÜç/ öΝä3ÏG≈ yγ̈Β é& ( Ÿξsù (# þθ’. t“è? öΝ ä3|¡àΡr& ( uθèδ ÞΟn=÷æ r& Ç⎯ yϑÎ/ #’s+ ¨? $# ∩⊂⊄∪ |M ÷ƒu™ tsùr& 

“Ï%©!$# 4’̄<uθs? ∩⊂⊂∪ 4‘sÜôãr& uρ Wξ‹Î=s% #“y‰ ø. r& uρ ∩⊂⊆∪ …çνy‰Ζ Ïãr& ÞΟù=Ïæ É=ø‹tóø9 $# uθßγsù 

#“ ttƒ ∩⊂∈∪ ÷Πr& öΝ s9 ù'¬6t⊥ ãƒ $yϑÎ/ ’Îû É# ßsß¹ 4©y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠÏδ≡tö/Î) uρ “ Ï%©!$# #’®û uρ 

∩⊂∠∪ ωr& â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷zé& ∩⊂∇∪ βr& uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈|¡Σ M∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4© tëy™ 

∩⊂®∪ ¨βr& uρ …çμ uŠ÷èy™ t∃ ôθy™ 3“tãƒ ∩⊆⊃∪ §Ν èO çμ1t“ øgä† u™ !# t“ yfø9$# 4’nû ÷ρ F{$# ∩⊆⊇∪ ¨βr& uρ 4’n<Î) 

y7 În/u‘ 4‘pκtJΨ ßϑø9$#    )42 -  29، نجم(  
كنـد و جـز زنـدگي دنيـوي      از كسي روي بگردان كه بـه قـرآن مـا پشـت مـي     «

پروردگار تـو كسـي را كـه از راه    . منتهاي دانش ايشان همين است. خواهد  نمي
منحرف شده باشـد و همچنـين كسـي را كـه راهيـاب بـوده باشـد، بـه خـوبي          

. ق بـه خـدا اسـت   هر چه در آسمانها و هر چه در زمين اسـت، متعلـ  . شناسد مي
دهـد و   كننـد، كيفـر مـي    سرانجام، خداوند بدكاران را در برابر كارهـايي كـه مـي   

. كنـد  كنند به بهترين وجه پاداش عطاء مـي  نيكوكاران را در برابر كارهايي كه مي
كنند و اگر گنـاهي از   گيري مي همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره

است؛ چرا كه پروردگار تـو داراي آمـرزش گسـترده و    آنان سر زند، تنها صغيره 
خداوند از همان زمان كه شما را از زمين آفريده اسـت و از آن روز  . فراخ است

ايد، از شما  كه شما به صورت جنينهاي ناچيزي در درون شكمهاي مادرانتان بوده
به خوبي آگاه بوده و هست پس از پاك بودن خود سـخن مگوئيـد؛ زيـرا كـه او     

اي كه دوري گزيده اسـت؟ و   آيا آن كسي را ديده. شناسد هيزگاران را بهتر ميپر
اي كـه دوري گزيـده    اندكي بذل و بخشش كرده است و بعد از آن كسي را ديده

است؟ و اندكي بذل و بخشش كرده است و بعد از بذل و بخشش دست كشيده 
وسـي بـوده اسـت،    يبيند يا بدانچه در تورات م آيا او علم غيب دارد و مي. است

اند يا از آنچه در صحف ابراهيم بوده است، مطلـع و بـا    مطلع و با خبرش نكرده
و بيـان  (اند؛ ابراهيمي كه وظيفة خود را بـه بهتـرين وجـه ادا كـرد      خبرش نكرده

كشـد و بـراي انسـان     كه هيچ كس بار گناهان ديگري را بـر دوش نمـي  ) داشته 
. سعي و كوشـش او ديـده خواهـد شـد    نيست جز آنچه خود كرده است و قطعاً 
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بـه پروردگـار تـو    ) همه كارهـا (شود و نتيجه و پايان  سپس پاداش كامل داده مي
  ».است

هاي موسي كه به سوي بني اسرائيل فرستاده شده بود،  اين مبادي و اصول در صحيفه
ترديـد دارنـد بـه آن مراجعـه كننـد و        پس اگر در مورد رسالت محمـد . اند ثبت شده

برنـد كـه بـه ابـراهيم      اند و قـريش گمـان مـي    هاي ابراهيم ذكر شده ين در صحيفههمچن
انـد، تعظـيم    اند و آيينهاي ابراهيمي را كـه از پـدران و نياكانشـان بـه ارث بـرده      منسوب

  1.دهند نمايند آن گونه كه پرده داري كعبه و خدمت حجاج را انجام مي مي
ي از داستانهاي پيامبران با اقوامشـان و  هاي هاي ص، يس، مريم و طه نمونه و در سوره

مشكالت و رنجهـايي كـه بـه آنـان رسـيده و كيفيـت شـكنجه شـدن آنهـا و شـكيبايي           
ورزيدنشان بيان شده است و نيز سنت الهي در مورد اقوامي كه به صـورت گروهـي، در   

   :اند، بيان گرديده است حق ايستادهبرابر 
 Ó‰Ζ ã_ $̈Β šÏ9$uΖ èδ ×Πρ â“ôγtΒ z⎯ÏiΒ É>#t“ ômF{ $# ∩⊇⊇∪ ôM t/¤‹x. öΝ ßγn=ö6s% ãΠöθs% 8yθçΡ 

×Š% tæ uρ ãβöθtãöÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$s? ÷ρF{ $# ∩⊇⊄∪ ßŠθßϑrO uρ ãΠöθs%uρ 7Þθä9 Ü=≈ ptõ¾r& uρ Ïπ s3ø‹t↔ø9 4 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& Ü># t“ômF{ $# ∩⊇⊂∪ βÎ) <≅ä. ωÎ) z>¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™”9 $# ¨,yssù É>$s)Ïã ∩⊇⊆∪ 

$tΒ uρ ãÝàΖtƒ Ï™ Iωàσ̄≈ yδ ωÎ) Zπ ysø‹|¹ Zοy‰ Ïn≡uρ $̈Β $yγs9 ⎯ ÏΒ 5−#uθsù ∩⊇∈∪ (#θä9$s%uρ $uΖ −/ u‘ 

≅Édftã $uΖ ©9 $uΖ ©ÜÏ% Ÿ≅ö7s% ÏΘ öθtƒ É>$|¡Ïtø:$# ∩⊇∉∪ ÷ É9 ô¹$# 4’n? tã $tΒ tβθä9θà)tƒ öä.øŒ$# uρ 

$tΡ y‰ ö7tã yŠ…ãρ#yŠ # sŒ Ï‰ ÷ƒF{ $# ( ÿ…çμ ¯Ρ Î) ë># ¨ρr&    )17 - 11، ص(  
. هـا و گروههاينـد   اي از دسـته  اينان كه اينجا هستند، سپاه ناچيز شكست خورده«

قبل از اينان نيز قوم نوح، عاد و فرعون كه داراي بناهايي بلند و استوار همچـون  
اند و قوم ثمود، لوط و صاحبان باغهاي فـراوان و سـر    اند، تكذيب كرده كوه بوده

هر يك از اين گروهها پيغمبـران  . هايند روهها و دستهدرهم كشيده، اينان همان گ
اينان انتظـاري جـز ايـن    . را تكذيب كرده و عذاب من گريبانگيرشان گشته است

. ه نيـاز بـه تكـرار نـدارد    كشند كه يك صداي آسماني فرا رسد؛ صـدائي كـ   نمي
 در. سهم ما را پيش از روز رستاخيز و حساب، به ما برسان! پروردگارا: گويند مي
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گويند شكيبا باش و به خاطر بياور بنده مـا داوود قدرتمنـد    برابر چيزهايي كه مي
  ».و توانا را، او بسي توبه كار بود

سرگذشت اقوامي كه براي نابودي دعوت حق دست به دست هم داده و پيامبرانشـان  
را تكذيب كردند و به عذاب الهي گرفتار شدند و سـرانجام اهـل حـق بـر آنـان پيـروز       

و اصحاب و ياران او بودنـد،    د، اشارات و رهنمودهايي تربيتي براي پيامبر اكرمگشتن
اند، از اذيـت   هيچ يك از پيامبران هر چند كه مقام و جايگاه وااليي در جوامع خود داشته

اگر نوح، هود، موسي، صـالح، لـوط و شـعيب از    . اند و آزار قومهاي خود در امان نمانده
اند، اما داوود صاحب قدرت و پادشاهي بوده اسـت   ير مردم بودهنظر اجتماعي همانند سا

كه معجزاتش از قبيل تسبيح گفتن كوهها همراه او و بيرون آمدن پرندگان بـراي شـنيدن   
اسرائيل در سخنان و كتابهاي خود به او  ها و تالوت او عيان و مشهود است، اما بني نغمه

آنان عـالوه  . او پيامبري عابد و توبه كار بود اند، در حالي كه عيب و نقصهايي نسبت داده
دادنـد، در حـالي كـه قـرآن      برآن، تهمتها و سخناني زشت به مريم و فرزندش نسبت مي

اي  كريم، حاملگي و زايمان مريم و معجزاتي كه براي او و فرزندش به وجود آمد، نشـانه 
  :انيان قرار داده و بيان كرده استبراي جه

 tΑ$s% Å7Ï9≡ x‹x. tΑ$s% Å7š/ u‘ uθèδ ¥’n? tã ×⎦Îi⎫ yδ ( ÿ…ã&s# yèôfuΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 Zπ uΗ÷q u‘ uρ 

$̈Ψ ÏiΒ 4 šχ% x. uρ #\øΒ r& $|‹ÅÒø) ¨Β    )21، مريم(  
به خـاطر  . گفت چنين است و پروردگارت گفته است اين براي من آسان است«

ز سـوي  اي براي مردمان كنـيم و رحمتـي ا   او را معجزه) خواهم مي(آن است كه 
  ».خود سازيم، ديگر كار انجام گرفته است

بني اسرائيل با وجود اينكه اهل كتاب بودند و تورات كـه سرشـار از هـدايت و نـور     
نمـود پـس جـاي تعجـب      بود، به اختيار آنان قرار داشت، با پيامبران خود بدرفتاري مـي 

جهالت آنان نيست كه قريش در مورد دعوت حق چيزهايي بگويند كه بيانگر گمراهي و 
بيان اين مطلب براي آن بود تا مردم بداننـد كـه همـواره روش دشـمان خـدا چـه       . باشد

مشركان و چه اهل كتاب، براي مبارزه با حق يكنواخت بوده اسـت؛ پـس بايـد از خـود     
ايـن موضـع يهوديـان فقـط در مـورد پيـامبراني صـدق        . پايداري و قاطعيـت نشـان داد  

رداختند و ايمان نياوردنـد؛ بلكـه آنـان مواضـع عجيـب و      نمايد كه به تكذيب آنان پ نمي
ورزنـد و گمـان    ترين پيامبري كه به پيـروي او افتخـار مـي    زشت خود را در برابر بزرگ

  .باشند، اتخاذ كردند حامالن آيين و رهنمودهاي او مي كنند كه پيرو كتاب او هستند و مي
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الم بني اسرائيل را به قصد در سورة طه آمده است كه به محض اينكه موسي عليه الس
مناجات با پروردگارش،ترك نمود و برادرش هارون را در ميان آنها جانشين خود كرد تا 
به اصالح امور قوم بپردازد و از راه تبهكاران پيروي نكند، آنها دست بـه توطئـه زدنـد و    

اي برايشـان درسـت كـرد كـه داراي      زيورآالت قوم را جمع كردنـد و سـامري، گوسـاله   
  .صدايي بود و شروع به طواف و پرستش آن كردند

 ylt÷zr'sù öΝ ßγs9 WξôfÏã # Y‰|¡y_ …ã&©! Ö‘#uθäz (#θä9$s) sù !# x‹≈ yδ öΝà6 ßγ≈ s9 Î) çμ≈s9 Î) uρ 

4© y›θãΒ z© Å¤oΨ sù    )88، طه(  
. آورد كه صـداي گوسـاله داشـت   اي را براي مردم بيرون  سپس مجسمة گوساله«

فراموش كرده ) چنين چيزي را(موسي است و او  اين معبود شما و معبود: گفتند
  ».است

ا از اش ر موسي با پي بردن به حقيقت ماجرا، سامري را نزد خود خواست تـا انگيـزه  
  :اين اقدام احمقانه جويا شود

 tΑ$s% ßN÷ ÝÇo0 $yϑÎ/ öΝ s9 (#ρ çÝÇö7tƒ ⎯Ïμ Î/ àMôÒt6s) sù Zπ ŸÒö6s% ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÉΑθß™ §9$# 

$yγè? õ‹t7oΨ sù šÏ9≡ x‹Ÿ2uρ ôMs9 §θy™ ’Í< ©Å¤ø tΡ    )96، طه(  
مـن مقـداري از   . اسرائيل از آن آگاه نيستند من از چيزهايي آگاهم كه بني: گفت«

آنها را ريختم و اين چنين نفس من مطلـب را در نظـرم   . آثار پيغمبر را بر گرفتم
  ».آراست
تـوان   گردد، مـي خردي موجب گمراهي و انحراف و تبهكاري آنان  آيا به قومي كه بي

در حقيقـت  ! اعتماد كرد و از آنها انتظار خوبي يا حمايت و ياري كردن حـق را داشـت؟  
اي در ساختار شخصيت اسـالمي   بيان داستانهاي بني اسرائيل در دوران مكي، اثر گسترده

اصحاب و ياران رسول خدا داشت، شخصيتي كه از همة اين گروهها و ملتهـا متمـايز و   
  1.جداست
ار لطيف قرآني و از صورتهاي زيباي مناسبتها، اين است كـه از جهـاني بـودن    از اسر

اسرائيل مبنـي بـر پـذيرش دعـوت      دعوت اسالمي از خالل بيان عهد و پيماني كه از بني
بيـان مفصـل   . جهاني آخرين پيامبر گرفته شد، در سورة اعراف سخن به ميان آمده است

ت تا مؤمنان تحت تأثير موضعي كه يهوديها در انحرافهاي بني اسرائيل براي اين بوده اس
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برابر اسالم اتخاذ كرده بودند، قرار نگيرند و اگر آنان در برابر مسلمانان، راهي خصـمانه  
اند بايد دانست كه قومي سركش و عجيب هستند و در برخورد با پيامبران  در پيش گرفته

ا از دعـوت اسـالم روي بـر    پس اگـر آنهـ  . اند اي در پيش گرفته خودشان نيز چنين شيوه
انـد، چنـين    اند با اينكه در كتابهايشان صفات او را خوانده  تافتند و محمد را تكذيب كرده

  1.چيزي از قومي تبهكار و فاسد بعيد نيست
  :فرمايد خداوند مي
 ó=çGò2 $# uρ $uΖs9 ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ|¡ym ’Îû uρ ÍοtÅzFψ$# $̄Ρ Î) !$tΡ ô‰èδ y7ø‹s9 Î) 4 

tΑ$s% þ’Î1#x‹tã Ü=ŠÏ¹é& ⎯Ïμ Î/ ô⎯ tΒ â™!$x© r& ( © ÉLyϑômu‘ uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ä. &™ó© x« 4 

$pκâ:çGø. r'|¡sù t⎦⎪Ï%©# Ï9 tβθà) −Gtƒ šχθè?÷σ ãƒuρ nο4θŸ2 ¨“9$# t⎦⎪Ï%©!$# uρ Νèδ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ t⎦⎪Ï%©!$# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™ §9 $# ¢© É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çμ tΡρ ß‰Åg s† 

$¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Ν èδããΒ ù'tƒ Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ öΝßγ8pκ÷] tƒuρ 

Ç⎯ tã Ìx6Ψ ßϑø9$# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγs9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# ãΠÌhptä†uρ ÞΟÎγøŠn=tæ y]Í×̄≈ t6y‚ø9 $# ßìŸÒtƒ uρ 

öΝ ßγ÷Ζtã öΝ èδu ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñ F{$# uρ © ÉL©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγøŠn=tæ 4 š⎥⎪Ï%©!$$sù (#θãΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ 

çνρ â‘̈“ tãuρ çνρ ã|ÁtΡ uρ (#θãèt7̈? $# uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρé& ÿ…çμ yètΒ   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ 

šχθßsÎ=øßϑø9 $# ∩⊇∈∠∪ ö≅ è% $yγ•ƒr'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝà6 ö‹s9Î) 

$·èŠÏΗsd “ Ï%©!$# …çμ s9 Û ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ ⎯Ç‘ósãƒ 

àM‹Ïϑãƒuρ ( (#θãΨ ÏΒ$t↔sù «!$$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Äc© É<̈Ψ9 $# Çc’ÍhΓ W{$# ”Ï%©!$# Ú∅ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ 

⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ=Ÿ2 uρ çνθãèÎ7̈? $# uρ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ß‰tGôγs?    )158 - 156، اعراف(  
به سـوي تـو بازگشـت     و براي ما در اين دنيا و آن دنيا نيكي مقرر دار؛ چرا كه«

رسانم و رحمت من هم  عذاب خود را به هر كس كه بخواهم مي: گفت. ايم كرده
آن را بـراي كسـاني مقـرر خـواهم داشـت كـه       . همه چيز را در بر گرفته اسـت 

كسـاني كـه پيـروي    . يات ايمـان بياورنـد  پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آ
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او . يابنـد  كنند از فرستاده خدا؛ پيغمبر امي كه در تورات و انجيل نگاشـته مـي   مي
هـا را   دارد و پـاكيزه  دهد و از كـار زشـت بـاز مـي     آنان را به كار نيك دستور مي

بند  اندازد، سازد و فرو مي نمايد و ناپاكها را براي آنان حرام مي برايشان حالل مي
پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي . و زنجير از ايشان

گمـان   را ياري دهند و از نوري پيروي كنند كه به همراه او نازل شده اسـت، بـي  
بگو اي مردم من فرستاده خدا به سوي جملگي شما ) اي پيغمبر(آنان رستگارند 

او . آن اوست، جز او معبـودي نيسـت   خدايي كه ملك آسمانها و زمين از. هستم
اش آن  گرداند؛ پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده ميراند و زنده مي است كه مي

از او پيروي كنيد . اي كه ايمان به خدا و به سخنهايش دارد پيغمبر درس نخوانده
  ».تا هدايت يابيد

هاي آن  هها و درهآري اين پيام بزرگ روحي و رواني؛ برخاسته از سرزمين مكه و كو
هـاي دعـوت جهـاني را وقتـي از      هاي الهي، نشانه به همه كشورهاي جهان بود؛ زيرا آيه

همـان  . نماينـد  دهد، ترسيم مـي  آيد و جهان را تحت پوشش قرار مي شهر مكه بيرون مي
گونه كه سورة اعراف با حكايت زندگي بني اسرائيل و حوادث بزرگـي كـه در زنـدگي    

ه است، سرشار از درسهاي تربيتي بزرگي بـراي امـت محمـد اسـت و از     آنان اتفاق افتاد
اند، بپرهيزنـد   اسرائيل بدان مبتال شده طرفي هشداري است براي اين امت كه از آنچه بني

انـد، سـخن    و در ادامه از ملتهايي كه از نوادگان و فرزنـدان بنـي اسـرائيل شـكل گرفتـه     
ا از تنگنا و شرايط سخت زندگي كه در آن بـه  نمايد كه چگونه آنها ر گويد و بيان مي مي

خوراكي » «منّ و سلوي«ها و فرو فرستادن  بردند رهايي داد و با جوشاندن چشمه سر مي
كردن آنهـا بـا ابرهـا،     و سايه» آسمانها كه خداوند براي بني اسرائيل در بيابان فراهم آورد

ا سـپاس ايـن نعمتهـا را بـه جـا      اي برايشان فراهم آورد، اما آيا آنه زندگي مرفه و آسوده
آوردند؟ و در برابر تكاليف و وظايف شرعي خوب عمل كردند؟ بـه راسـتي كـه پاسـخ     

گري و سركشي و سـرپيچي هميشـگي    آنهابه اين نعمتها فقط مخالفت و تحريف و حيله
  .بود

انسانيت انسان و به كمال رسيدن وي فقط بـا پيـروي نمـودن از وحـي الهـي كـه از       
يابـد؛ چـرا كـه انسـان بـا       شود تحقق مي ده آسمانها و زمين فرو فرستاده ميجانب آفرينن

دهـد و   بندگي خداوند، هدفي را كه براي آن آفريده شده است، محقق نموده و انجام مي
اعتنايي به اين وظيفه و هرگونه دوري از روشنايي وحي، انسان را از  هرگونه سستي و بي

سازد و بسا كـه از   ا با چهارپايان و حيوانات ملحق مينمايد و او ر كمال انسانيت دور مي
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معنا و انحطـاط بيشـتر    شود؛ چرا كه انسان عقلش را در امور بي تر مي حيوانات هم گمراه
كننـد؛   گـري نمـي   گيرد، در صورتي كه حيوانات براي حماقت و انحطاط حيلـه  به كار مي

  .دهد وق ميهايشان براي فعاليتهاي معيني س بلكه حيوانات را غريزه
دارد  هاي مكي است، رهنمودهاي تربيتي و الهي را بيـان مـي   سوره اعراف كه از سوره

اسرائيل، به تشريح و توضـيح   و از خالل اندرز گرفتن و درس آموختن از داستانهاي بني
  1.پردازد سنتهاي الهي مي

ايـن  وقتي قريش به ناتواني خود در برابر دعوت حق پي بردند و نضر بن حـارث از  
بـه خـدا سـوگند چيـزي     ! اي گـروه قـريش  «: واني پرده برداشت و به صراحت گفتنات

پس در مورد كارتـان  ... ايد چارة آن را بكنيد  برايتان اتفاق افتاده است كه تاكنون نتوانسته
بعد از آن قـريش تصـميم   » .به خدا سوگند اتفاق بزرگي برايتان رخ داده است. بينديشيد

ارث و عقبه بن ابي معيط را نزد علماء و دانشمندان يهود در مدينه گرفتند كه نضر بن ح
بفرستند تا حقيقت اين دعوت را بشناسند، البته اين شناسائي به خاطر آن نبود كـه از آن  

دانستند كه يهوديان با تمام پيامبران و بـا اهـل    پيروي نمايند؛ بلكه به خاطر اينكه آنها مي
در واقـع صـدمة بزرگـي      بعثت رسول اكرم. ورزند يحق در هر كجا دشمني و كينه م

چون آنهـا و پـدران و نياكانشـان كـه در جزيـره عربـي       . رفت براي يهوديان به شمار مي
كردند، اميدوار بودند پيامبري رهايي بخش در اين زمان و مكان از ميـان آنـان    زندگي مي
ـ   شود و آنان را از پراكندگي و تفرقـه  مبعوث مي بردنـد نجـات    ه سـر مـي  اي كـه در آن ب

   1.دهد مي
همبستگي اردوگاه كفر و شرك با يهوديان به تناسب هدف مشترك آنها براي از بـين  
بردن دعوت اسالمي بود بنابراين، براي هئيت مكي پرسشهايي مطرح كردند و اين گونـه  

  . كوشيدند تا پيامبر را ناتوان نموده و شكست بدهند
 ن حارث و عقبه بن ابي معيط را نزد علماي يهـود قريش، نضر ب: گويد ابن عباس مي

از آنان در مورد محمد بپرسـيد و حالـت او را برايشـان    : مدينه فرستادند و به آنان گفتند
بازگو نماييد و آنان را از گفته و سخن محمد با خبر سازيد؛ زيرا آنها اهل كتاب هسـتند  

بـن   نضربن حارث و عقبـه  . نداريم و ما آگاهي و دانشي كه آنان در مورد پيامبران دارند،
در مدينه نزد اهل تـورات رفتنـد و گفتنـد    . ابي معيط مكه را به قصد مدينه ترك نمودند
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ابـن  . ايم تا ما را در مورد اين مرد آگاه نماييـد  شما اهل تورات هستيد و ما نزد شما آمده
را از او بپرسـيد،   آن گاه دانشمندان يهود به آنها گفتند؛ اين سـه سـوال  : گويد  عباس مي

مرسل است و اگر پاسخ نداد، پس بدانيـد كـه مـرد دروغگـويي      اگر پاسخ داد، پس نبي 
نخست از او در مورد جوانـاني كـه در   . بيش نيست و آن گاه در مورد او تصميم بگيريد

اند بپرسيد كه ماجرايشان چـه بـوده اسـت؟ دوم، از او در مـورد      زمان گذشته زبانزد بوده
گرد كه به شرق و غرب زمين سفر كرده است بپرسيد كه حكايتش چه بـوده  مردي جهان

  است؟ 
  سوم، از او در مورد روح بپرسيد كه چيست؟ 

اگر پاسخ صحيح اين پرسشها را داد پس يقين بدانيد كـه نبـي مرسـل اسـت و از او     
پيروي كنيد و اگر پاسخ نداد؛ پس مردي دروغگو است آن گاه هر تصميمي كه خواستيد 

  . تخاد نماييدا
ايـم كـه ميـان شـما و      ما با چيزي آمده! اي قريش: نضر و عقبه به مكه آمدند و گفتند

اند كه ما او را از چيزهـايي   علماي يهود ما را دستور داده. نمايد محمد قاطعانه داوري مي
آن گاه قريش نزد پيـامبر خـدا آمدنـد و سـؤاالت     . بپرسيم و سواالت را براي آنان گفتند

خـواهم  فردا پاسـخ پرسشـهايتان را   : به آنها گفت پيامبر اكرم . يان را جويا شدندهودي
بنابراين، پيـامبر پـانزده روز منتظـر مانـد، امـا      » ان شاءاهللا«: داد، ولي فراموش كرد بگويد

از طرفـي اهـل   . آمد خداوند در اين مورد بر او چيزي نازل نكرد و جبرئيل به نزد او نمي
محمد به ما وعـده داد كـه فـردا پاسـخ شـما را      : ني پرداختند و گفتندپراك مكه به شايعه

ايم، چيزي به مـا   دهم و امروز پانزده روز است كه در مورد چيزهايي كه از او پرسيده مي
به علت نازل نشدن وحي، انـدوهگين شـد و آنچـه اهـل مكـه        پيامبر اكرم. گويد نمي
برئيل آمد و سوره كهف را از جانـب  سپس ج. گذشت گفتند بر او دشوار و سخت مي مي

را در مورد اندوه زياد او   خداوند بر او نازل كرد كه در اين سوره خداوند، پيامبر اكرم
نسبت به ايمان نياوردن قريش، سرزنش نمود و نيز در اين سوره در مورد اصحاب كهف 

ر مـورد  د و مرد جهانگردي كه قريش در مورد او پرسيده بودند، سخن بـه ميـان آمـد و   
  : روح نيز اين مطلب نازل شد
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پرسـند بگـو روح چيـزي اسـت كـه تنهـا        دربـارة روح مـي  ) اي محمـد (از تو «
  . »دانش اندكي به شما داده نشده است پروردگارم از آن آگاه است و جز

كـرد   داد به اين نكته اشاره مـي   سورة كهف عالوه بر اينكه پاسخ پرسشهاي آنان را مي
كه پناهگاهي براي مستضعفان از ياران محمد، به وجود خواهد آمد، همان گونـه كـه آن   

خـود جـاي داد و    غار، جوانان مومني را كه دينشان را گرفته و از فتنه گريخته بودند، در
نيز اين مسئله را تبيين نمود كـه انسـانهايي از يثـرب در كنـار كسـاني كـه قـريش را در        

اي باز و خندان مستضعفان را به آغوش خواهند گرفـت   ترديدشان ياري كردند، با چهره
و انصار دين خدا خواهند بود و به توضـيح داسـتان موسـي بـا خضـر پرداخـت كـه از        

فلسفة قضاياي سه گانه را كه بـراي او    موسي. اسرائيل است بني ترين پيامبران بزرگ
اتفاق افتاد، ندانست و به كارهاي خضر اعتراض كرد، در حالي كه تعهـد كـرده بـود كـه     

البته اتفاقات مذكور و آنچه پيرامون آن به وجود آمد، اثـري در نبـوت و   . اعتراض ننمايد
وت او شـك نكردنـد پـس انگيـزة آنـان از      اسرائيل در نبـ  پيامبري موسي نگذاشت و بني

  مطرح نمودن چنين پرسشهايي براي پي بردن به حقانيت و صـداقت رسـالت محمـد   
   1تواند باشد؟ چه مي

خداوند اين مناسبت را بهانه قرار داد و به ايـن مطلـب اشـاره نمـود كـه راه نجـات       
ن پناهگاهي يافتند طور كه آن جوانا مومنان نزديك است و پناهگاهي خواهند يافت همان

و اهل مدينه با شادي از آنها استقبال خواهند كرد، آن طور كه اهـالي آن شـهر بـا ديـدن     
يكي از آن جوانان، شادمان شدند و در صـدد اكـرام و تعظـيم و جاودانـه كـردن يـاد و       

   1.خاطرة آنان بر آمدند
و فعاليتهاي  هدف از نزول قرآن كريم ساختن و تربيت بهترين امتي است كه اقدامات

از ديدگاه قرآن اين امـت، داراي  . آنان در جهت خيرخواهي و سود رساني به مردم است
بالندگيها و ارزشهاي ذاتي و دروني و منابع ادراكي و معرفتي فراوان است و سورة فاتحه 

اين سوره شامل تضرع و . هايي است كه در دوران مكي نازل شده است از نخستين سوره
اه خداوند است تا مومن را به راه راست هدايت نمايد و او را از راه كساني زاري به درگ

كساني كـه خـدا بـر آنهـا     . كه خداوند بر آنها خشم گرفته و از راه گمراهان، نجات دهد
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باشند؛ چنانكـه ايـن مطلـب در     خشم گرفته است، يهوديان هستند و گمراهان، نصارا مي
   1.آمده است  حديث عدي بن حاتم 

هـاي   هـا و شـيوه   تعيين اين برنامه و بيان راه راست، مقتضي اين است كه برنامـه  پس
اي كه هر كـس آنهـا را در پـيش     گمراه كننده بيان گردند تا بتوان از كور راههاي پراكنده

  . بگيرد، سرانجام در ورطة هالكت سقوط خواهد كرد، پرهيز نمود
تشان و بيان مواضعي كـه آنهـا در برابـر    بنابراين، پرداختن به عقايد يهوديان و انحرافا

كردند، امري است كه براي ساختن شخصيت ممتـاز اسـالمي بـه آن     پيامبرشان اتخاذ مي
اي مستمر و پيوسته است؛ چرا كه معركه  نياز است؛ زيرا نبرد مسلمانان با يهوديان، معركه

توسـط انسـانها    هاي جاهلي كـه  و نبردي است بين برنامه الهي و صراط مستقيم و برنامه
نمايد و براي تباهي و فسـاد   هائي كه كلمات الهي را تحريف مي برنامه. ساخته شده است
   2.كند در زمين تالش مي

  
  محاصرة اقتصادي و اجتماعي در اواخر سال هفتم بعثت

و يارانش در برابر اذيت و آزار   خشم قريش در مقابل بردباري و شكيبايي پيامبر اكرم
شاري مسلمانان بر دعوت بـه سـوي خـدا و منتشـر سـاختن اسـالم در ميـان        آنان و پا ف

از اين رو آنان آزارهاي خود را افزايش دادند و از روي . هاي اطراف، فزوني گرفت قبيله
ستم و عداوت، رسـول خـدا و يـارانش و آن دسـته از خويشاوندانشـان را كـه بـا آنهـا         

رار دادند و بدين صورت اذيت و آزار نمودند، در محاصرة مادي و معنوي ق همدردي مي
  1.به اوج خود رسيد

مشركان تا آخرين حد به اذيت و آزار مسـلمانان شـدت بخشـيدند تـا     «: گويد زهري مي
اينكه آنها شديداً تحت فشار قرار گرفتند و دچار مشقت شدند و قريش در توطئه چيني بـه  

ابوطالـب وقتـي از تصـميم    . برسـانند را آشكارا به قتـل    اين نتيجه رسيدند تا پيامبر اكرم
را بـه    قريش آگاه گرديد، بني عبدالمطلب را جمع نمود و به آنها دستور داد تا پيامبر اكرم

خواهنـد او را بـه قتـل برسـانند، حفاظـت       محلة خودشان ببرند و ايشان را از كساني كه مي
هاي  اثر تعصب قوي و يا انگيزهافراد قبيلة بني عبدالمطلب اعم از مسلمانان و كافر بر . نمايند
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قـريش بـا   . اعالم نمودند  ايماني بر اين رأي اتفاق كردند و حمايت خود را از پيامبر اكرم
انـد، بـر ايـن     اطالع از اين موضوع كه بني عبدالمطلب، محمد را در حمايت خود قـرار داده 

ننماينـد و تـا زمـاني كـه      اتفاق كردند كه با بني عبدالمطلب همنشيني نكنند و با آنان معامله
آنها اين . پيامبر خدا را به آنان تحويل ندهند تا او را به قتل برسانند، با آنان رفت و آمد نكنند

اي نوشتند، كه در آن، پيمانها و تعهداتي قيـد شـده بـود و اينكـه      توطئة خود را در عهد نامه
يچ مهرباني نسبت به آنهـا  هرگز راهي ديگر براي آشتي با بني هاشم وجود ندارد و قريش ه

   1.نخواهد كرد، مگر اينكه محمد را به قريش بسپارند تا آنان، او را قتل برسانند
بر اين عهد بستند كه نه از بني هاشم زن بگيرنـد و نـه بـه    «: و در روايتي آمده است 

يل آنها زن بدهند و نه به آنها چيزي بفروشند و نه از آنها چيزي بخرند؛ مانع رسيدن وسا
ارتزاق آنان گردند؛ صلحي از آنها را نپذيرند؛ با آنان مهرباني نكننـد؛ بـا آنهـا همنشـيني     

هايشان وارد نشوند مگـر اينكـه محمـد را تحويـل      نكنند؛ با آنها سخن نگويند و به خانه
اي نوشـتند   دهند تا به قتل برسانند؛ سپس قريش با يكديگر عهد بستند و آن گاه عهدنامه

انة كعبه آويزان كردند تا بيشتر بر اين پافشاري نمايند و بـه مفـاد عهدنامـه    و آن را در خ
   1.پايبند باشند

هاشم سه سال در شعب و محلـة خـود بـاقي ماندنـد و در شـرايط       بدين صورت بني
قريش، بازارهاي خوراك و مواد غذايي را بـه  . كردند بسيار سخت و دشواري زندگي مي

و خـوراكي كـه قـرار بـود وارد مكـه گـردد، پيشدسـتي         روي آنها بستند؛ هر نـوع كـاال  
خريدند و هدفشان اين بود تا شايد راهي براي ريختن خون پيامبر  نمودند و آن را مي مي
  2.بيابند  اكرم

ترسـيد، شـب هنگـام كـه مـردم بـه        مـي   ابوطالب از آنجا كه بر جان پيـامبر اكـرم  
كرد تا او نيز به بستر خـود بـرود؛    ر ميرفتند تا بخوابند، رسول خدا را وادا رختخواب مي

خوابيدند، ابوطالب يكي از فرزندان يا برادران يا عموزادگانش  سپس وقتي ديگران نيز مي

                                                           
 ةالسير - 85-80، ص 2، بيهقي، ج دالئل النبوه – الشعب و ما تخللها من احداث ةتفاصيل قص -1

129-101، ص 2، ج الروض االنف - 72-43، ص 2ابن كثير، ج  - ،النبويه .  
، ص 2، ج الكامل في التاريخ -  46، ص 2، ج زاد المعاد - 350، ص 1ام، ج ، ابن هشالنبويه ةالسير -1

87.  
  .51، ص 1، ج االرجاء ةظاهر -2



428 الگوي هدايت

فرستاد تا در رختخواب پيـامبر بخوابـد و آن حضـرت را بـه جـائي ديگـر منتقـل         را مي
   1.كرد مي

شـد تـا جـائي كـه      مي تر هاشم و بني عبدالمطلب تنگ دايرة محاصره بر صحابه و بني
فرسـايي را سـپري    آنها ناچار شدند، برگ درختان را بخورند و زندگي سـخت و طاقـت  

  . نمايند
رفت و صـدايي   حتي آنان به وضعيتي گرفتار شدند، كه وقتي براي قضاي حاجت مي

داشـت و   گرديـد، آن را بـر مـي    شنيد و متوجـه قطعـه پوسـت شـتري مـي      زير پايش مي
خـورد   آورد و مي كوبيد و به صورت پودر در مي سوخت و مي ميشست؛ سپس آن را  مي

و حتي وضع . 2نمود نوشيد و تا سه روز به وسيلة آن امرار معاش مي سپس بر آن آب مي
شـنيدند كـه از    اي بود كـه قـريش از آن سـوي دره داد و فريـاد كودكـان را مـي       به گونه

  . دادند گرسنگي آه و ناله سر مي
ه طول انجاميد، تا اينكه سال سوم محاصره، خداونـد مردانـي از   محاصره تا سه سال ب

اشراف قريش را برانگيخت تا عهدنامه را نقص نماينـد و كسـي كـه نقـض عهدنامـه را      
مادر . او نزد زهير بن اميه مخزومي رفت. كرد، هشام بن عمر و هاشمي بود سرپرستي مي

پسـندي كـه غـذا     آيا مي! اي زهير: هشام به او گفت . زهير، عاتكه دختر عبدالمطلب بود
هايت در چنـين وضـعيتي بـه سـر      بخوري و لباس بپوشي و با زنان ازدواج بكني و دايي

بـه خـدا   . گيرد گيرند و كسي نيز از آنها زن نمي كنند؛ زن نمي ببرند؟ خريد و فروش نمي
ي بودنـد و تـو او را بـه انجـام كـار     ) ابوجهـل (هاي ابن حكم بن هشام  سوگند اگر دايي

  . پذيرفت خواندي، هرگز نمي مشابه اين با بستگانش فرا مي
به خدا سـوگند اگـر   . پس چه كار كنم؟ من يك نفر هستم! گفت واي بر تو اي هشام
يـك  : هشام گفت . خواستم شد، براي نقض عهدنامه به پا مي مردي ديگر با من همراه مي

فرد سـومي جسـتجو   : تگفزهير . او كيست؟ گفت من: گفت. كند نفر با تو همكاري مي
  . كن

پسندي كـه دو تيـره از    آيا تو مي: نزد مطعم بن عدي رفت و به او گفتآن گاه هشام 
بني عبد مناف هالك شوند و تو شاهد اين ماجرا و در آن همگام و همراه باشي؟ به خدا 

  . اگر چنين فرصتي را به قريش بدهيد، به انجام چنين كاري خواهند شتافت! سوگند
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من براي تو نفر ديگـري  : گفت. چه كار كنم؟ من يك نفر هستمواي بر تو من  :گفت
ام و  هنفر سومي برايمان پيـدا كـرد  : مطعم گفت. او كيست؟ گفت من هستم ام گفت يافته

هشام نزد ابـوالبختري بـن   . برو و نفر چهارمي جستجو كن: گفت. آن زهير بن اميه است
واي بـر تـو آيـا    : ابوالبختري گفت. او نيز گفت د بههشام رفت و آنچه به مطعم گفته بو

بـن  زهير بن ابي اميـه و مطعـم   : ا را بر اين كار ياري نمايد؟ گفتيابيم كه م كسي را مي
هشام نـزد زمعـه بـن اسـود بـن      . نفر پنجمي پيدا كن: گفت. نمايند عدي ما را كمك مي

ا بـرايش بـازگو   ن رمطالب بن اسد رفت و با او سخن گفت و خويشاوندي او و حق آنا
: سي هست كه با ما موافق باشد؟ گفـت گويي، ك آيا بر اين چيز كه مي: زمعه گفت. نمود
آنان با يكديگر وعده كردند كـه شـبي در منطقـة خطـم     . سپس اين گروه را نام برد. بلي

آنان در آنجا جمع شدند و با همديگر پيمان بسـتند  . الحجون در باالي مكه گردهم بيايند
. نماينـد قض عهدنامه تحريم اقتصادي، اجتماعي بني هاشم و بني مطلـب قيـام   كه براي ن

كنم و نخستين كسي خـواهم بـود    من اين كار را آغاز مي: زهير به جمع دوستانش گفت
  . كه در اين باره سخن بگويد

فرداي آن روز وقتي قريشيان روانه محافل و جمع دوستان خود شدند، زهير بن اميـه  
س فاخري بر تن داشت وارد شد و هفت بار بر گرد كعبه طواف به جاي در حالي كه لبا

آيا درست است كه ما بخـوريم و بپوشـيم حـال    : د و آن گاه رو به مردم كرد و گفتآور
شـود و نـه    هاشم در معرض نابودي قرار دارند؛ نه چيزي از آنان خريداري مـي  آنكه بني

نشينم تا آنكه اين عهدنامـة مبتنـي    نمي به خدا سوگند من. شود چيزي به آنان فروحته مي
: اي از مسجد نشسته بـود گفـت   ر گوشهابوجهل كه د. بر تحريم و قطع روابط پاره گردد

اسـود در پاسـخ    زمعـه بـن  . گويي؛ به خدا سوگند آن عهدنامه پاره نخواهد شد دروغ مي
ـ  . به خدا سوگند تو بسيار دروغگويي: ابوجهل اظهار داشت ه نوشـتن  ما از همان آغـاز ب

گويد، ما از آنچـه در ايـن    زمعه راست مي: ابوالبختري نيز گفت. راضي نبوديماين پيمان 
طعـم بـن   م. شناسـيم  عهدنامه نوشته شده است، خشنود نيستيم و آن را به رسـميت نمـي  

گوييـد و هـر كـس جـز ايـن       شما هر دو راست مـي : عدي خطاب به دو دوستش گفت
ن پيمان و از آنچه در آن نوشته شده است، به خدا پنـاه  ما از اي. بگويد، دروغ گفته است

هشام بن عمرو نيز سخناني همانند سخنان آنها اظهـار  . جوييم بريم و از آن بيزاري مي مي
ابوجهل گفت اين تصميمي است كه قبالً گرفته شده و دربارة آن در جايي ديگـر  . داشت

  . دربارة آن مشورت گرديده است
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مطعم بـن  . گفت اي از مسجد نشسته بود و سخن نمي در گوشه در اين ميان ابوطالب
عدي بلند شد تا عهدنامه را پاره كند، ناگهان ديد كه موريانه آن را خورده اسـت و از آن  

اما ابن اسحاق روايت كرده  1باقي نمانده است» به نام خدا« »باسمك اللهم« چيزي جز
بخورد و موريانه هيچ نامي از خداونـد را  خداوند موريانه را فرستاد تا عهدنامه را : است

از ايـن   پيـامبر اكـرم  . در آن نگذاشت فقط ستم قطع رابطه و اتهـام در آن بـاقي مانـد   
پس ابوطالب نزد قومش رفت و آنها را از اين جريان خبر . ماجرا، عمويش را با خبر كرد

دهم تـا او   ما قرار ميام دروغ گفته باشد، من او را در اختيار ش كرد و گفت اگر برادرزاده
دو طـرف  . را به قتل برسانيد و اگر راست گفته بود، شما بايد از تحريم ما دست برداريد

هـاي پيـامبر    سپس وقتي عهدنامـه را گشـودند، بـه صـحت گفتـه     . اين پيمان را پذيرفتند
مـا از ايـن   : پي بردند؛ پس در اين هنگام مطعم بن عدي و هشام بن عمرو گفتند اكرم
آبرو كردن  جوييم و با هيچ كس در بي مبني بر ظلم و ستم و قطع روابط بيزاري مي پيمان

شويم و به دنبال آنها مرداني از اشراف قريش آنهـا را   خود و اشراف خود هم آهنگ نمي
   1.تاييد كردند و باالخره اين پيمان لغو شد و محاصره پايان يافت

  
  درسها و آموختنيها 

ي اين عهدنامه، پي خواهيم برد كـه قـريش، بنـدهاي ايـن     با توجه به مفاد بندها - 1
اي براي انعطاف نگذاشتند و اين بيانگر آن  عهدنامه را بسيار محكم نموده و در آن روزنه

است كه اين عهدنامه بعد از رايزنيها و مشورتهاي گسترده، ترتيـب يافتـه و وضـع شـده     
  . اي متعددي استفاده شده استه است و در ترتيب دادن اين عهدنامه از عقل و انديشه

اينكه در آن ذكر شده است كه ازدواجـي بـين دوطـرف صـورت نگيـرد، قضـية        - 2
شـود   اجتماعي مهمي است؛ زيرا ازدواج، اغلب باعث دوستي و همدلي و همبستگي مـي 

آورد و هـر گـاه چنـين     و نيز به سبب ازدواج، ارتباط خانواده زن و شوهر را فـراهم مـي  
يد، مسلماً اين كار بـه ضـعف و شكسـته شـدن محاصـره و تحـريم       گرد كاري انجام مي

بنابراين، به خاطر جلوگيري از چنين وضعي، در پيمان تصريح شده بـود كـه   . انجاميد مي
  . نبايد ازدواجي ميان بني هاشم و ديگر افراد قريش صورت بگيرد
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سـزايي  نهي از داد و ستد با بني هاشم، جانب اقتصادي قضيه را كه از اهيمت به  - 3
برخوردار است، مورد توجه قرار داده است؛ زيرا خريد و فروش شـالودة اصـلي حيـات    

شود؛ پس هـر گـاه    اقتصاد است و براساس خريد و فروش، منافع ميان انسانها مبادله مي
اين تعامل و داد و ستد وجود نداشته باشد، ساختار و بناي اقتصادي جامعه يـا جماعـت   

قتصـادي بـا خطـر جـدي روبـرو خواهـد شـد و انسـان         فرو خواهد ريخت و حيـات ا 
ضروريات اوليه زندگي را از دست خواهد داد كه در نتيجه، به علت فقـدان ضـروريات   

شود كه چنين شرايطي بـراي او ايجـاد    هاي كساني مي زندگي، مجبور به پذيرش خواسته
مسـلمانان بـود و   داشـتن   بنابراين، هدف قريش از اين بند عهدنامه، گرسنه نگه. اند نموده

اي كه اصـحاب   اين محاصره در طي اين چند سال تاب و توان آنان را گرفته بود به گونه
   1.خوردند برگ درختان و حتي پوستهاي خشكيده را مي  و ياران پيامبر اكرم

عالوه بر محاصره و تحريم اقتصادي، بند ديگري در عهدنامه وجود داشـت كـه    - 4
بنـابراين،  . بست آمدند، مي ه با بازرگاناني كه از بيرون مكه ميراه مسلمانان را براي معامل
گفتنـد تـا مسـلمانان نتواننـد      آمدند، قيمت اجناس را گـران مـي   تاجراني كه از بيرون مي

  . دادند، سير بكنند چيزي بخرند و شكم كودكانشان را كه از گرسنگي، گريه و ناله سر مي
ر اين بند عهدنامه همه اين فشارها به خاط و 1شد آري گرية كودكان از دور شنيده مي

حتي ايـن بنـد   » .هيچ چيزي كه باعث ارتزاق است، نبايد به آنان برسد«: گفت بود كه مي
   2.داد كسي، چيزي را به عنوان هديه يا تحت هر نام ديگري به آنان بدهد اجازه نمي

راه » .پذيرنـد هيچ گونه پيشنهاد صلح و آشتي را از آنها ن«: گفت بند بعدي كه مي - 5
بنـابراين، جـايي بـراي    . بسـت  را براي انتخابي ديگر جز سپردن محمـد بـه قـريش، مـي    

قريش هچ نوع مهرباني «: گفت و اما بند ديگري كه مي. داشتحلهاي منصفانه وجود ن راه
گـردد تـا    بندي است كه مانع بروز عواطف و احساسـات مـي  » .در حق بني هاشم نكنند
ن همپيمانان وجـود نداشـته باشـد؛ چـون مهربـاني و دلسـوزي       دلسوزي و عاطفه در ميا

ممكن بود به شكسته شدن تحريم و محاصره بينجامد كه در نتيجه به شكست تالشـهاي  
گرديد و اين امر ناخوشايند قريش بود بنابراين قريش بـا گنجانـدن ايـن     قريش منجر مي

  . ذاشتندبند در عهدنامه جايي براي مهرباني و دلسوزي در عهدنامه نگ
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بسـتن روزنـه   » .با آنها همنشيني و اختالط نكننـد و سـخن نگوينـد   «اين بند كه  - 6
مهمي بود؛ چون ممكن بود از اين راه تحـريم و محاصـرة آنـان در معـرض خطـر قـرار       
بگيرد؛ زيرا همنشيني و اختالط و سخن گفتن با مسلمانان به گفتگـو و مناقشـه و تبـادل    

ا اين كار امكان داشـت مسـلمانان بتواننـد احساسـات و     شد و ب آرا و ديدگاهها منجر مي
... عواطف آنان را تحريك كنند يا اينكه آنان را قانع سازند كه دين آنها بر حـق اسـت و   

براي اينكه چنين امري اتفاق نيفتد در عهدنامه تصريح كرده بودند كه نبايد بـا مسـلمانان   
  . همنشيني و اختالط كرد و با آنها سخن گفت

بندي اسـت كـه بـا بنـدهاي گذشـته      ) هايشان نروند به خانه(ه قريش گفتند اينك - 7
هـا جوانـب انسـانيت را در وجـود تحريـك       تفاوتي ندارد؛ چون وارد شدن آنها به خانه

ترين لوازم زنـدگي خـالي اسـت و     اي را ببيند كه از ساده نمايد؛ زيرا وقتي انسان خانه مي
برد و گناهي جز اينكه  تن پوشش كافي رنج مياهل آن خانه از گرسنگي و بيماري ونداش

شـود و   اند ندارند، بدون ترديد عاطفه تحريـك مـي   ديني غير از دين قريش انتخاب كرده
  .افتد كه اين ستم و رنج را از اهل آن خانه برطرف كند انسان با شعور به اين فكر مي

دنامه تصريح شـده  به خاطر اينكه رهبران قريش در چنين مواقعي قرار نگيرند، در عه
  .هاي مسلمانان وارد نشوند بود كه به خانه

داد و مفـاد بنـدهاي آن    آويختن عهدنامه در كعبه، به عهدنامه نوعي تقـدس مـي   - 8
دانسـتند و   گرفت؛ زيرا عربها بدون استثناء كعبه را مقـدس مـي   رنگ قداست به خود مي

  1.براي آن حرمت و تقدس وااليي قايل بودند
پرداختند و اين از   و بني عبدالمطلب به حمايت پيامبر اكرم هاشم مشركان بني - 9

كردند بنابراين، از ايـن مـاجرا و    رسوم جاهليت بود كه از خويشاوندان خود حمايت مي
تواند از قوانين كفر در آنچه بـه   توان چنين استنباط كرد كه مسلمان مي قضاياي مشابه مي

ه اين كار بر اسـاس رأي راجـع اهـل فتـوا     نفع دعوت است، استفاده نمايد به شرط اينك
  2.انجام گيرد

قوانين حقوق بشر در عصر حاضر تضميني است براي مسلمان كـه امنيـت او را    -10
توان از آزادي ديني كه در بسياري از كشورها وجـود دارد، اسـتفاده    نمايد و مي تأمين مي
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گـذارد،   ان مسـلمان مـي  كرد و نيز قوانين بسياري از كشورها، فرصتهايي را در اختيار انس
  1.برداري نمود بايد از آن و از ديگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقيق بهره

از وي، حمايـت از رسـالت     بايد دانست كه حمايت خويشاوندان پيامبر اكرم -11
بنـابراين، اگـر   . كردنـد  حمايـت مـي    ايشان نبود؛ بلكه آنها فقط از شخص پيامبر اكرم

هـاي   اي از وسـيله  نان از اين گونه حمايتها بـه عنـوان وسـيله   روزي ممكن بود كه مسلما
ها و دشمنيهاي آنان استفاده نماينـد،   جهاد و چيره شدن بر كافران و پاسخ دادن به توطئه

  2.برداري نمايند بايد ازآن بهره
ابوطالب نتوانست با پيمان متجاوزانه و ستمكارانه مبارزه كند و تنها راه مبارزه با  -12

، جنگ سياسي از يك طرف و تالش براي از هم گسـيختن و متالشـي كـردن    اين پيمان
را سـرود كـه در آغـاز آن آمـده      بنابراين، قصيده معروفش. اين پيمان از طرفي ديگر بود

  :است
 و لما رأيت القوم الود عنـدهم

  

 و قد قطعوا كل العري و الوسائل
 

هاي دوستي و محبت  وندها و ذريعهوقتي قوم را ديدم كه دوستي و محبتي ندارند و همه پي«
  ».اند را بريده

 و قد حالفوا قومـاً علينـا اظنـه
  

 1يعضون غيظاً خلفنـا بـا االنامـل   
  

كنند و نسبت به ما بدگمان هستند و پشت سر مـا   و با قومي پيمان بستند كه ما را متهم مي«
  ».يرندگ از بس كه تنفر دارند و خشمگين هستند، انگشتهايشان را به دندان مي

اين قصيده، تأثير مهم و به سزايي داشت كه مكه را تكان داد و توانست حـس پنهـان   
نژاد پرستي و تعصب قومي را در خويشاوندان بني هاشم تحريك نمايـد كـه در نتيجـه،    

  2.آنان به طور پنهاني مشورت كردند و مردم را به نقض عهدنامه فرا خواندند
هاي بزرگ كه كيـان جامعـه    به وسيله قصيده ابوطالب در مبارزه با جامعه قريش -13

قريش را تكان داد، پيروز شد و افرادي كه قبالً نام بـرديم بـراي نقـض عهدنامـه بـه پـا       
هاشم و بني عبـدالمطلب داشـتند و     آن پنج نفري كه نسبت خويشاوندي با بني. خاستند

                                                           
  .همان -1
  .88، بوطي، ص فقه السيره -2
  .245، ص 1ابن هشام، ج  النبويه، ةالسير -1
  .37 -  35، غضبان، ص التحالف السياسي -2



434 الگوي هدايت

ــه ــا برنام ــ   توانســتند ب ــق، موضــع ســتم و جــور را از مســلمانان و ي ــزي دقي اوران و ري
كند كه بسـياري از افـراد كـه بـه ظـاهر از       همپيمانانشان برطرف نمايند، به اين اشاره مي

هاي حكومت جاهلي بودند، در درون خود از اين ستم و تجـاوز ناراضـي    حاميان و پايه
مسلمانان معاصـر نـه تنهـا    . بودند و براي رفع اين ستم، از فرصت مناسب استفاده كردند

بايسـت در ژرفـاي وجودشـان     ر اهميت بدهند؛ بلكه اهميت اين امور ميبايد به اين امو
نفوذ كند و حقيقت قرآن كريم و سنت نبوي برايشان روشن شوند و طبيعت دشمني بين 
اسالم و يهود و نصارا و سكوالريسم را درك نمايند تا با اين شـناخت درصـدد خـدمت    

  1.بهتر به اسالم بر آيند
يدة مخالف در خور بررسي و عنايت است؛ چون اين حالت ابولهب به عنوان پد -14

ترين خويشـاوندان داعيـان بـا آنهـا      شود و بسا نزديك پديده در تاريخ اسالمي تكرار مي
كننـد و معمـوالً    ورزند و در آزار و اذيت داعيان از هيچ امري فروگـذار نمـي   دشمني مي

  1.باشد گانه ميتر از دشمنان بي مبارزه چنين كساني با داعيان به مراتب سخت
پيامبر خدا، به مسلمانان آموخت كه بـا دشـمن رو در رو نشـوند و خونسـردي      -15

ترين تربيت در اين مرحلـه، صـبر و    بزرگ. خويش را حفظ كنند و آغازگر جنگ نباشند
شكيبايي ورزيدن قهرمانان در برابر اين اذيت و آزار بود كه بـدون هـيچ مقـاومتي آن را    

 مر، ابوبكر، عثمان و ديگران مطيع و فرمانبردار پيـامبر اكـرم  حمزه، ع. كردند تحمل مي
نمودنـد و در مقابـل    ورزي را تحمل مـي  بنابراين، تمام اين آزارها و ستمها و كينه. بودند

تنها يك بار و يا دو بار مقاومت ورزيدنـد؛ بلكـه سـه     اين نوع آزار و اذيتها و حوادث نه
يتها را متحمل نمودند و ايـن در حـالي بـود كـه     سال كه در محاصره بودند، اين گونه اذ

شـد كـه    نمودند، اما با اين وجود به آنها اجازه داده نمـي  ترين شرايط را تحمل مي سخت
  2.حتي يك تير شليك كنند

ايــن حــوادث، عظمــت مســلمانان صــدر اســالم را در پايبنــدي بــه دســتورات   -16
آميز، بيانگر الـزام و   تهاي خشونتنمايد و دوري نمودن آنها از فعالي فرماندهشان ثابت مي

ور نمـودن   تـر از تـرور ابوجهـل و شـعله     از نظر آنان هيچ چيزي آسان. شكوه آنان است
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داند، نبـود، امـا آنهـا بردبـاري      جنگي حساب نشده و نابرابر كه نتيجه آن را فقط خدا مي
  .نمودند و به دستورات پيامبر پايبند ماندند

در حبشه و نجران و در قبيلـة ازد و در قبيلـة    دعوت اسالمي پيروزيهاي شگفتي -17
اوس و در غفار به دست آورد و دعوت در خط و محوري روشن شكل گرفـت كـه در   

توانسـت   توانست پايگاهي براي اسالم و مسلمانان و مراكزي قوي باشد كه مـي  آينده مي
 در لحظات حساس بجنبد و حركت كند و دعوت از حدود مكه كه اهالي آن سـنگدل و 

  .ستمكار بودند، فراتر رفته بود
دار ، توشه بزرگي در زمينه ساخت و تربيت فراهم  اين سه سال براي نسل پرچم -18

  .ساخت ساخت كه آنها را در تحمل دردها، گرسنگيها و ترسها شكيبا مي
شـدند و در   متـأثر مـي    برخي از مشركان نيز از عظمت شخصيت پيامبر اكـرم  -19

انديشـيدند و واكـنش    داد مي صولي كه دين جديد ارائه مياعماق وجودشان به مبادي و ا
داند، اما تسلط سران و اشراف و قدرت بزرگان از ابزار اين تأثير و اين محبـت   نشان مي

گرديد و پايان داستان عهدنامه، سيماي روشني از اين قضيه به ما ارائـه   و تربيت مانع مي
  1 .دهد مي

العـاده در افـرادي كـه     معجزات خـارق  داليل قاطع و موجه و حجتهاي روشن و -20
گـذارد؛   پيرو هواهاي نفساني هستند و تنها به فكر منافع و مصالح خود هستند، اثـر نمـي  

نمايند و دروازة انديشيدن و تفكر را به روي دلهـا   چون آنها از عقلهاي خود استفاده نمي
چشمهايشـان را از  گيرند و  حق ميبندند و گوشهاي خود را براي شنيدن  و عقلهايشان مي

ابوطالب، آنها را خبـر داد كـه   . بندند دين و تأمل و راهيابي به حق بعد از داليل آن، فرو مي
آنچه براي عهدنامه اتفاق افتاده، به او گفته است و به او خبر داده اسـت كـه     پيامبر اكرم

با وجـود اينكـه   آنها . باقي مانده است) باسمك اللهم(موريانه آن را خورده و فقط نام خدا 
بـه راسـتي ايـن    . شاهد حقيقت اين موضوع بودنـد، امـا هـيچ يـك از آنهـا ايمـان نيـاورد       

  2.گرداند نمايد و گوشها را كر مي هواپرستي است كه انسان را اين گونه از حق دور مي
حادثه تحريم اقتصادي و اجتماعي در نهايت به نفع دعـوت اسـالمي انجاميـد و     -21

پس از موسـم حـج   . هاي عرب گرديد ت دين جديد در ميان قبيلهعاملي مهم براي تبليغا
عرب اين خبر پخش شد و توجة تمام مردم جزيره عربي را بـه ايـن   قبايل در ميان تمام 
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دعوت كه صاحبان آن و يارانش گرسـنگي و تشـنگي و انـزوا را در ايـن مـدت تحمـل       
  .تداعي نمودنمايند، جلب كرد و اين در وجود آنها حقانيت اين دعوت را  مي

اين تحريم و محاصره، عربها را نسبت به كفار مكه بـه خـاطر سـنگدلي آنهـا در      -22
هاشم و بني عبدالمطلب خشمگين ساخت و از طرفـي آنـان را واداشـت تـا      رفتار با بني

نسبت به پيامبر خدا و يارانش دلسوزي كنند و چـون محاصـره شكسـته شـد، مـردم بـه       
عوت در تمام نقاط پخش شـد و صـداي آن در تمـام    اسالم روي آوردند و جريان اين د

سرزمينهاي عرب طنين انداخت و اين گونه تحريم اقتصادي همانند سالحي عليه افرادي 
كه آن را ايجاد كرده بودند، قرار گرفت و تحريم كامالً بـه عكـس آنچـه رهبـران شـرك      

  1.خواسته بودند، عاملي بسيار قوي در نشر دعوت اسالمي گرديد
هاشم و بني عبدالمطلب در كنار پيامبر خدا اثـر خـود را    ي و مقاومت بنيپايمرد -23

هاشم و بنـي عبـدالمطلب    در فقه اسالمي گذاشته است و بعدها باعث شد كه سهميه بني
  :نويسد كثير در تفسير آيه زير مي ابن. از خمس داده شود
 (#þθßϑn=÷æ $# uρ $yϑ̄Ρ r& ΝçGôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ ó©x« ¨βr'sù ¬! …çμ |¡çΗè~ ÉΑθß™§=Ï9 uρ “Ï%Î!uρ 

4’n1 öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ Ç∅ö/ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ν çGΨ tΒ#u™ «!$$Î/ 

!$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’n? tã $tΡ Ï‰ ö6tã tΠöθtƒ Èβ$s%öà ø9 $# tΠöθtƒ ‘s) tGø9 $# Èβ$yèôϑyfø9 $# 3 ª!$# uρ 4’n? tã 

Èe≅à2 &™ó© x« íƒÏ‰s%    )41، انفال(  
آوريـد، يـك پـنجم آن     بدانيد كه همة غنائمي را كه فراچنگ مي) اي مسلمانان(«

متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و وامانـدگان در راه  
است اگر به خدا و بدانچه بر بنده خدا در روز جدايي نازل كرديم، ايمان داريد، 

رويـارو شـدند و خـدا بـر همـه چيـز       ) مؤمنـان و كـافران  (روزي كه دو گـروه  
  ».تواناست

شـود؛   سهم ذي القربي به بني هاشم و بنـي عبـدالمطلب داده مـي   «: گويد ابن كثير مي
چون بني مطلب در جاهليت در آغاز اسالم، بني هاشم را حمايت و يـاري كردنـد و بـه    

گرچـه  وارد دره شدند، اما بني عبدشـمس و بنـي نوفـل      خاطر حمايت از پيامبر اكرم
عموزادگان آنها بودند، ولي در اين كار با آنان هم آهنـگ نشـدند؛ بلكـه بـا آنهـا مبـارزه       

ها و طوايف قريش براي جنگ با پيامبر  كردند و با آنها قطع رابطه نمودند و با ديگر تيره
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اش آنها را بيشتر از ديگران مورد  بنابراين، ابوطالب در قصيده. هم آهنگ گرديدند اكرم
  1.و مذمت قرار دادنكوهش 

وقتي خداوند بعد از شرايط ياري نمودن دين، عزت دادن پيامبر و فـتح مكـه را    -24
داد كـه در دره بنـي    نيز با فرا رسيدن حجه الوداع ترجيح مـي   فراهم آورد، پيامبر اكرم

كنانه پايين بيايد و اردو بزند تا مشكالت و سختيهاي دوران گذشته را بـه يـاد بيـاورد و    
هي را به خاطر ارزاني نمودن فتح بزرگ و واردشدن آنها به مكه كـه روزي از آن  شكر ال

بيرون رانده شده بودند را به جاي آورد و تا قضية پيروزي حق و سربلندي آن و قـدرت  
من گفتم : گويد روايت است كه مي  از اسامه بن زيد. 1يافتن اهل حق را گوشزد نمايد

ـ   : فرمود. خواهي آمد پاييناي پيامبر خدا، فردا كجا  راي مـا جـايي گذاشـته    آيـا عقيـل ب
جايي كـه بنـي كنانـه بـا     . ما فردا در درة بني كنانه پايين خواهيم آمد: است؟ سپس گفت

قريش بر كفر سوگند ياد كردند و عليه بني هاشم پيمان بسـتند كـه بـا آنهـا داد و سـتند      
  2.نكنند و آنها را جاي ندهند

نمايـد،   راي تطبيق و اجراي شريعت الهـي تـالش مـي   هر ملتي در هر زماني كه ب -25
. بايد در محاسبات خود، احتماالت تحريم و محاصره از جانـب اهـل باطـل را بگنجانـد    

كفر يك ملت است بنابراين، رهبران امت اسالمي بايد خود و پيروانشان را بـراي چنـين   
اسـب بـراي آن وضـع    شرايطي آماده نمايند و اگر چنين امري اتفاق افتاد، راه حلهـاي من 

نمايند و بينديشند كه با جايگزينهاي مناسب، تحريم و محاصره را خنثي نمايند تـا امـت   
  3.بتواند در برابر هر نوع تحريم و محاصره استقامت و پايداري ورزد

  

                                                           
  .312، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
  .149، ص الغرباء االولون -1
  .33ص ، 4، باب اذا اسلم قوم في دار الحرب، ج 180، كتاب الجهاد، ص بخاري -2
  .98، ص النبويه قراءه في جوانب الحذر و الحمايه ةالسير -3
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هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف 
  و سفر اسراء

 



 



 

  

  فصل اول
  با سنت استفاده از اسباب  تعامل پيامبر اكرم

كه رسول خدا، از آن در جهت تبليـغ ديـن اسـالم اسـتفاده نمـود،      يكي از سنتهاي الهي 
اسباب جمع سبب است يعني هـر چيـز كـه بـه وسـيلة آن،      . سنت استفاده از اسباب بود

سنت استفاده از اسباب در آفرينش الهي، به وضوح مشاهده . رسد انسان به چيز ديگر مي
ت و در آن سنتها و قوانيني به خداوند جهان هستي را با قدرت خود آفريده اس. گردد مي

نمايند و هر چيـز را،   وديعه نهاده است كه استقرار و استمرار جهان هستي را تضمين مي
خداوند، عرش خود را بر دوش مالئكه . پس از ارادة اهللا، مرتبط با اسباب قرار داده است

... روياند و   مي گذارده و كوهها را به عنوان ميخ بر زمين كوبيده است و كشتزار را با آب
خواست همه اين امور و يا ساير امور را با قدرت خود بدون اينكه نياز  طبعاً اگر خدا مي

نمود كه هر چيـز بـه    داد، اما حكمت الهي چنين اقتضا مي به سببي داشته باشند، انجام مي
 وسيلة سبب آن انجام پذيرد و اين براي آن است تا خداوند آفريدگان و خلق خـويش را 
به اهميت و ضرورت رعايت نمودن اين سنت متوجه نمايـد تـا اينكـه سـير و حركـت      

خواهـد، انجـام شـود؛ چنانكـه اسـتفاده از اسـباب را در        زندگي به صورتي كه خدا مـي 
همچنين در كتاب خدا ايـن مطلـب   . نماييم آفرينش الهي به صورت واضحي مشاهده مي

ه است كه بايد در تمام كارهاي دنيـوي  ثبت شده است و خداوند بندگان را متوجه نمود
و اخروي خود به صورت يكسان اين سنت استفاده از اسباب را مورد عنايت قرار دهند؛ 

  :فرمايد  چنانكه مي
 È≅è%uρ (#θè=yϑôã$# “uz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uΗxå …ã&è!θß™ u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ ( šχρ–Šu äIy™ uρ 

4’n<Î) ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tóø9 $# Íοy‰≈ pκ¤¶9$# uρ /ä3ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζä. tβθè=yϑ÷ès?    )105، توبه(  
) ظاهر(بيند و پيغمبر و مؤمنان اعمال  بگو انجام دهيد، خداوند اعمال شما را مي«

و  شويد كه آگاه از پنهان بينند و در آخرت به سوي خدا برگردانده مي شما را مي
  ».سازد يكنيد، مطلع م و شما را بدانچه ميآشکار است 

  :فرمايد همچنين مي
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 uθèδ “ Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$sù ’Îû $pκÈ:Ï.$uΖtΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ 

⎯Ïμ Ï%ø—Íh‘ ( Ïμ ø‹s9 Î) uρ â‘θà±–Ψ9$#    )15، ملك(  
او كسي است كه زمين را رام شما گردانيده است؛ پس در اطراف و جوانـب آن  «

  ».بخوريد و زنده شدن دوباره در دست اوستراه برويد و از روزي خدا 
  : خواست تا از اسباب استفاده نمايدترين شرايط  همچنين خداوند از مريم در سخت

 ü“Ìh“ èδ uρ Å7ø‹s9 Î) Æíõ‹Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈ |¡è@ Å7ø‹n=tæ $Y7sÛâ‘ $wŠÏΖy_    
  )25 ،مريم(  

  ».ي بر تو فرو باردتنة خرما را بجنبان و بتكان تا خرماي نورس و دست چين«
نمايد كـه اسـتفاده از اسـباب در تمـام امـور و شـرايط        و اين گونه خداوند تاكيد مي

ضروري و الزم است و پيـامبران خـدا بيشـتر از همـة مـردم، ايـن سـنت الهـي را درك         
آن حضرت در جريان تأسيس دولت اسالمي از همة اسبابي كه در توان داشت، . نمود مي

داد و ايـن موضـوع را در    توجهي و بدون دقت انجـام نمـي   ري را با بياستفاده نمود و ام
رسول خدا همواره از . ايم مطالبي كه ذكر نموديم و آنچه ذكر خواهيم نمود بررسي نموده

خواست تا اين سنت الهي را در كارهاي دنيوي و اخروي به صورت يكسـان   يارانش مي
كرد كه ايمـان   احساس مي) ر درخشانعص(امت اسالمي در صدر اسالم . 1رعايت نمايند

آنها . به قدرت مطلق الهي و قضا و قدر او با استفاده از اسباب، هيچ گونه مغايرتي ندارد
كردند كه خداوند در اين جهان هستي و در زندگي بشر سنتهاي تغيير ناپـذيري   درك مي

كاري را انجام دهد و تواند هر  اي دارد كه مي العاده دارد و با اينكه خداوند سنتهاي خارق
تواند در برابر او بايستد و او را ناتوان سازد، اما او بر اساس سنت خـود   هيچ چيزي نمي

بنابراين، آنها به اين نتيجه رسيدند كه شـرايط خـود را بايـد بـا سـنتهاي      . نمايد عمل مي
خواهند در واقعيت زنـدگي خـود بـه نتيجـه      موجود در جامعه هماهنگ سازند و اگر مي

بايسـت از اسـبابي اسـتفاده     طلوب برسند؛ يعني، بايد براي رسيدن به نتايج مطلوب مـي م
  2.شود ها منجر مي نمايند كه به اين نتيجه

بازماندن مسلمان از رهبري جهاني، به خاطر ستمي نيست كه خدا بر آنان روا داشـته  
سـپرده و  است؛ بلكه اين عدالت الهي با قومي است كه رسالت خويش را بـه فراموشـي   

                                                           
  .250-248، ص االسالميه ةالتمكين لالم -1
  .با اندكي تصرف 262، محمد قطب، ص حيمفاهيم ينبغي ان تصح -2
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اي از هواپرسـتي و اوهـام در زمينـة علـم و عمـل،       جايگاه خود را پايين آورده و با توده
انـد و گمـان    صفاي وجود خويش را تيره كرده است و از سنتهاي الهي اسـتفاده ننمـوده  

خيـر، ايـن   . توان به قدرت و حكومـت دسـت يافـت    اند كه با آرزوها و خياالت مي برده
  .محال است و جنون
 y7Ï9≡ sŒ $yϑÎ/ ôM tΒ£‰s% öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& ¨βr& uρ ©!$# }§øŠs9 5ΘξsàÎ/ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9    

  )182 ،آل عمران(  
به خاطر چيزي است كه دستهاي خودتـان پيشـاپيش   ) عذاب آتش سوزان(اين «

  ».دارد ستمي روا نمي) هرگز كمترين(فرستاده است و خداوند به بندگان 
رح گردد كـه وقتـي خداونـد مؤمنـاني را كـه از      و شايد در اذهان مردم اين سؤال مط

نمايد؛ پس كافراني كـه در طـول زنـدگاني     اند چنين مجازات مي فرمان او سرپيچي كرده
پردازند و با وجود اين در زمين از نظر مادي در نهايت توان و  خود، به انكار خداوند مي

  قدرت هستند، چرا بايد مجازات نگردند؟
ان به تواناييهاي موجود، به خاطر اين نيست كه آنها بـه خـدا   دستيابي كافر: بايد گفت

باشند و نيز كافران بـه ايـن تواناييهـا بـه وسـيلة       ترند يا بيشتر مورد پسند خدا مي نزديك
اند و نه به خاطر اينكه نژاد آنان با سـاير مخلوقـات متفـاوت     جادو يا معجزه دست نيافته

نها در اعماق درياهـا و فضـانوردي آنـان بـه     است و نيز صنعت پيشرفته آنها و غواصي آ
هاي درستي دارند؛ بلكـه راه   خاطر اين نيست كه عقيده آنان بر حق است يا اينكه انديشه

رسيدن به اين پيشرفت، دري است كه به روي همگان بـاز اسـت؛ هـم بـراي مؤمنـان و      
  :فرمايد ميكافران و هم براي نيكان و براي بدكاران، چنانكه خداوند 

 ⎯ tΒ tβ% x. ß‰ƒÌãƒ nο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $uηtFt⊥ƒÎ— uρ Åe∃ uθçΡ öΝÍκös9 Î) öΝ ßγn=≈ yϑôãr& $pκÏù óΟèδ uρ 

$pκÏù Ÿω tβθÝ¡y‚ö7ãƒ    )15، هود(  
خواستار زندگي دنيا و زينت آنان باشند، اعمالشـان را در ايـن   » تنها«كساني كه «

  ».دهيم ميگونه كم و كاستي به تمام و كمال  جهان بدون هيچ
خداوند قدرت و حكومت در زندگي را چنان قرار داده است كه با تالش و كوشـش  

رود؛ پس هر كـس   انسان و طبق سنتهاي ثابت الهي و قوانيني كه تغيير ناپذيرند، پيش مي
صادقانه تالش كند و با سنتهاي زندگي همگام باشد، به اندازة تالش و فعاليـت خـود و   

درسـت  . يابـد  ت قائل شدن به آن به حكومت و قدرت دست ميبه اندازة ارزش و اهمي
گشـايد و بـر ايشـان در آن     است كه اين پيشرفت، درهاي بهشت را به روي كافران نمـي 



444 الگوي هدايت

جهان كارساز نيست، اما كوتاهي ورزيدن مسلمانان گناهي است كه بـه خـاطر آن مـورد    
  1.بازپرسي و محاسبه قرار خواهند گرفت

  
  و استفاده از اسبابتوكل بر خدا  مسئله ي

شود؛ پس اسـتفادة مـؤمن از    گيري اسباب نمي بايد دانست كه توكل بر خدا، مانع از بهره
اسباب، به خاطر ايمان به خداوند و اطاعت اوست؛ چـون اسـتفاده از اسـباب را توصـيه     

آفريننـد و بـر    هـا را مـي   كند كه اسـباب، نتيجـه   اما مؤمن اين گونه فكر نمي. نموده است
آفريند، همان طـور كـه اسـباب را پديـد      ها را مي كند؛ بلكه آنچه نتيجه ب توكل نمياسبا
. آورد، تقدير و امضاي الهي است و در احساس مؤمن نتيجه و سبب ارتبـاطي ندارنـد   مي

استفاده از سبب نوع بندگي و عبادت است؛ چون به اطاعت از دستور خدا از آن استفاده 
كسـي  . اساس تقدير و قضاي الهي و جدا از سبب اسـت شود و محقق شدن نتيجه بر  مي

جز خدا توان تحقق آن را ندارد و اين گونه شعور و احساس مؤمن از پرستش اسباب و 
گردد و در همين حال او بر حسب توان خود به طور كامل از  وابسته بودن به آن آزاد مي

مـل از اسـباب بـه دسـت     بـرداري كا  نمايد تا پاداش الهـي را در بهـره   اسباب استفاده مي
  2.بياورد

در احاديث زيادي ضرورت استفاده از اسباب، همراه توكل بر خـدا را    پيامبر اكرم
تأكيد نموده است، همان طور كه مردم را متوجـه نمـوده اسـت كـه توكـل و اسـتفاده از       

مـردي بـا   : گويـد  نس بن مالك روايت است كه مياز ا. اسباب با يكديگر تضادي ندارند
اي پيامبر خدا، سـواري  : گفت . بر در مسجد ايستاد و خواست وارد مسجد شود شترش

كرد كه استفاده از اسـباب بـا    نمايم؟ گويا اين مرد فكر مي كنم و توكل مي خود را رها مي
او را توجيه نمود كه اسـتفاده از اسـباب امـري      پيامبر اكرم. توكل بر خدا منافات دارد

ا توكل كردن بـر خـدا تضـاد و منافـاتي نـدارد بنـابراين،       مطلوب است و به هيچ وجه ب
  3.زانوي آن را ببند و توكل كن: فرمود

اين حديث بيانگر آن است كه ميان توكل و استفاده از اسباب به شرط اينكه فقط بـر  
اسباب، اعتقاد و اعتماد نشود و توكل به خدا فراموش نگردد، هيچ گونه تضـادي وجـود   

                                                           
  .، با اندكي تصرف124، ص 2، عدنان نحوي، ج لقاء المؤمنين -1
  .1476، ص 3، ج في ظالل القرآن -2
  .576، ص 4، كتاب صفه القيامه، باب ما جاء في التوكل، ج يالترمذ -3



445  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

اگر شـما بـر خـدا آن    «: كند كه فرمود يامبر خدا روايت مياز پ  عمر بن خطاب. ندارد
دهـد كـه پرنـدگان را     گونه كه بايدتوكل كرد، توكل كنيد شما را همان گونـه روزي مـي  

كنند كه گرسنه هستند اما شب هنگام شكم سير بر  آنها در حالي صبح مي. دهد روزي مي
  .استفاده از اسباب اشاره شده است در اين حديث به توكل بر خدا و اهميت» .1گردند مي

تـوان در نكـات ذيـل     مـي  نظر اسالم را در مورد توكل بر خـدا و اسـتفاده از اسـباب   
  :خالصه نمود

نگـرفتن از اسـباب     كند؛ چرا كه بهـره  اسالم، اصل استفاده از اسباب را تأكيد مي - 1
  .شود شدن و از بين رفتن شريعت و مصالح دنيا مي باعث تعطيل

  .دن فقط بر اسباب و ترك كردن توكل بر خداوند، شرك استاعتماد كر - 2
اسالم استفاده از اسباب را با اين باور كه اسباب همـه در دسـت خداوندهسـتند،     - 3

  .كند توصيه مي
از مسلمانان خواسته شده است عـالوه بـر اينكـه از اسـباب اسـتفاده نماينـد بـر         - 4

  2.خداوند نيز توكل كنند
ه اين نتيجه برسند كه استفاده از اسباب براي رسـيدن بـه   بنابراين، امت اسالمي بايد ب

ناپذير خـويش   قدرت و حكومت امري است ناگزير؛ زيرا خداوند برحسب سنت تخلف
چنين مقرر داشته است و رحمـت و مهربانيهـاي خداونـد ايـن اسـت كـه از مسـلمانان        

و از آنهـا  نخواسته است كه اسبابي كه از حـد تـوان آنهـا بيشـتر اسـت، تـدارك ببيننـد        
نخواسته است كه با چنان ساز و برگي خود را آماده نمايند كه بـا سـاز و بـرگ دشـمن     

  :د؛ بلكه خداوند متعال فرموده استبرابري نماي
 (#ρ‘‰Ïãr&uρ Νßγs9 $̈Β ΟçF÷èsÜtGó™$# ⎯ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒuρ ÅÞ$t/Íh‘ È≅ø‹y⇐ø9$# šχθç7Ïδöè? 

⎯ÏμÎ/ ¨ρß‰tã «!$# öΝà2̈ρß‰tãuρ t⎦⎪Ìyz#u™uρ ⎯ÏΒ óΟÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝßγtΡθßϑn=÷ès? ª!$# 

öΝßγßϑn=÷ètƒ 4 $tΒuρ (#θà)ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó©x« †Îû È≅‹Î6y™ «!$# ¤∃uθãƒ öΝä3ö‹s9Î) óΟçFΡr&uρ Ÿω 
šχθßϑn=ôàè?   )60 ،انفال(  
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) از جملـه (و ) مادي و معنوي(توانيد نيروي  آنان تا آنجا كه مي) مبارزه با(براي «
سازيد تا بدان دشمن خدا و دشمن خـويش را بترسـانيد و    اسبهاي ورزيده آماده

شناسـيد و خـدا    كساني ديگر جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه ايشـان را نمـي  
هر آنچه را در راه خدا صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمـال  . شناسد آنان رامي

  ».بينيد شود و هيچ گونه ستمي نمي به شما داده مي
آنچه در نهايت توان شماست، انجام دهيد «: گويد ال به مسلمانان ميداوند متعگويا خ

  ».وتا آن جا كه در توان شماست، نيرو جمع كنيد گرچه كمتر از امكانات دشمن باشد
استطاعت يعني آخرين حد مطلوبي كه در توان انسان است و باالتر از توانـايي او را،  

ايستد؛ چون انجام  خود در مقابل دشمن ميشمار  خداوند به عهده گرفته و با امكانات بي
امور تا آخرين حد توانايي، دليل اخالص است و اخالص از شرايطي است كه كمـك و  

  1.مدد الهي را در پي دارد
بايست از مرحلـه ضـعف و پوشـالي بـودن بـه مرحلـة        اين فرياد كه امت اسالمي مي

نـد و بـراي اسـتفاده از همـة     قدرت وساختن بيرون بيايند و خياالت و آرزوهارا كنـار نه 
اسبابي كه آنها را براي اقامه و تشكيل دولت اسالم و سـاختن تمـدني كـه انسـان را بـه      

رساند به پاخيزند، ندا و فريادي است كـه متوجـه تمـام قشـرهاي      پروردگار جهانيان مي
  .گردد جامعة اسالمي مي

هستي پراكنده هسـتند  امت اسالمي بايد درصدد عملي نمودن سنتهاي الهي كه در جهان 
  .اند، بر آيند تا در پرتو نور الهي در راه بيداري گام بردارد و يا در قرآن كريم ذكر شده

هاي زندگي خويش از سنتهاي الهي استفاده  پيامبر خدا از زمان بعثت تا آخرين لحظه
نها، از ايشان در تغيير دادن آئين و اخالق انسا. كرد و در هيچ يك از آنها كوتاهي نورزيد

سنتهاي الهي استفاده نمود و از سنت تدافع در برابر باطل بهره گرفت و در ساختن گروه 
و بعد از آن حكومت از سنت تـدريجي دعـوت بهـره گرفـت و سـنت گرفتارشـدن بـه        
مشكالت و آزمايشها را مورد توجه داشت و ايشان تا آخرين تـوان خـود از اسـبابي كـه     

هجـرت مسـلمانان در دو مرحلـه بـه     . يد، استفاده نمودگرد منجر به تشكيل و قدرت مي
به طائف و عرضه نمودن دعوت بـه قبائـل؛ سـپس هجـرت       حبشه و سفر پيامبر اكرم

به مدينه، عواملي بودند كه پيامبر از آن استفاده نمود و با تشكيل حكومت   پيامبر اكرم
و يارانش و بـا آگـاهي و    در مدينه و پاسداري آن و ادامه يافتن راه او از جانب اصحاب
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بينش و تعامل با سنتها تمدني ساختند كه تاريخ بشري تـا بـه امـروز نظيـر آن را نديـده      
در تربيت امت و تشكيل دولت اسالمي چراغـي اسـت فـرا      حركت پيامبر اكرم. است

راه كساني كه درصدد دستيابي به هدايتند و سنتي است كه شايستة آن است كـه در ايـن   
هاي متضاد و تاريكيهاي وحشـتناك، الگـو قـرار داده شـود و      خروشان و برنامهدرياهاي 

  .اجرا نمودن اين امر براي كساني كه امداد الهي پشتيبان اوست، آسان است



 

  

  فصل دوم
  هجرت به حبشه

  : فرمايد خداوند مي
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θçΗÍ>àß öΝ ßγ̈ΖsÈhθt7ãΨ s9 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Zπ uΖ|¡ym ( ãô_V{ uρ ÍοtÅzFψ$# çt9ø. r& 4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôètƒ    )41،نحل(  
كساني كه براي خدا هجرت كردند، پس از آنكه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در اين دنيا «

  ».تر است اگر بدانند دهيم و پاداش اخروي، بزرگ مي به انانجايگاه و پايگاه خوبي 
منظور آيه، اصحاب و يـاران رسـول   «: گويد  عليه به نقل از قتاده ميطبي رحمه اهللاقر

خدا هستند كه مشركان در مكه بر آنها ستم كردند و آنان را از مكه بيرون راندند تا اينكه 
گروهي از آنها به حبشه رفتند؛ سپس خداوندآنها را در دار الهجره جـاي داد و برايشـان   

  1».مقرر داشتياوراني از مؤمنان 
  :فرمايد خداوند مي
 ö≅ è% ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)®? $# öΝä3−/ u‘ 4 t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖ|¡ômr& ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# ×π uΖ|¡ym 3 ÞÚö‘ r& uρ «!$# îπ yèÅ™≡uρ 3 $yϑ̄Ρ Î) ’®û uθãƒ tβρ çÉ9≈¢Á9 $# Ν èδtô_r& ÎötóÎ/ 

5>$|¡Ïm    )10، زمر(  
كننـد در   ن مومن من، از پروردگارتان بپرهيزيد كساني كه نيكي ميبگو اي بندگا«

شود، زمين خداوند وسيع و فراخ است، قطعـاً بـه    همين جهان بديشان نيكي مي
  ».شود شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده مي

و كسـاني كـه    طالـب  منظور اين آيه جعفر بن ابي«: گويد ابن عباس رضي اهللا عنها مي
  2».باشند همراه او به حبشه هجرت كردند، مي

  :فرمايد خداوند مي
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 y“ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ# u™ ¨βÎ) ©ÅÌö‘ r& ×π yèÅ™≡uρ }‘≈ −ƒÎ* sù Èβρ ß‰ç7ôã$$sù    
  )56 ،عنكبوت(  

  ».اي بندگان مومن من، زمين من فراخ است و تنها مرا بپرستيد«
ني است از جانب خداوند متعال به بندگان مؤمنش كـه از  اين فرما: گويد كثير مي ابن

توانند دين را بر پا دارند ازآن به سرزمين پهنـاور الهـي هجـرت     سرزميني كه در آن نمي
بنـابراين، مستضـعفان در   : گويـد   كنند تا اقامه و برپاداشتن دين ممكن باشد تا اينكه مـي 
نمودند تا آن جا با امنيـت بتواننـد    مكه در تنگنا قرار داشتند و به سرزمين حبشه هجرت

دين خود را اقامه نمايند و مسلمانان با مهاجرت بـه حبشـه نجاشـي، پادشـاه حبشـه، را      
  1.بهترين ميزبان يافتند

  
  هجرت اول به سرزمين حبشه

  داليل هجرت به حبشه -1
هـا را  كافران، آن. در مشقت و تنگناي شديد قرار گرفته بودند  ياران پيامبر اكرم –الف 

داشتند و در گرماي سنگالخ مكـه   زدند؛ گرسه و تشنه نگه مي كردند؛ كتك مي زنداني مي
بعضي از مسلمان بر اثر شدت . كردند تا آنها را از دينشان برگردانند و با آتش شكنجه مي
شدند، امادلشان به ايمان اطمينـان داشـت و برخـي در ديـن خـود       شكنجه دچار فتنه مي

. داد خداوند نيز آنها را از شكنجه كـافران نجـات مـي   . دادند نشان ميصالبت و پايداري 
هاي طاقت فرسايي كه يارانش گرفتار آن شده بودند، البتـه   رسول خدا با مشاهدة شكنجه

خودش به خاطر جايگاه وااليي كه نزد خدا داشت و به خاطر حمايت عمويش ابوطالب 
هـا نجـات    كنجهانست آنها را از اين شـ تو ها محفوظ بود و چون نمي از اين نوع شكنجه
اگر به سرزمين حبشه برويد بهتر است؛ زيـرا در آن جـا پادشـاهي    «: دهد، به آنان فرمود

آن جا برويد تا اينكه خداونـد شـما   . گيرد هست كه هيچ كس نزد او مورد ستم قرار نمي
بـراي    بر اكـرم به اين دليل ياران پيام» .را از وضعيتي كه در آن قرار داريد، نجات دهد
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اقامه و بر پا داشتن دين خدا به سرزمين حبشه مهاجرت نمودند و بدين صـورت اولـين   
  1».هجرت در اسالم متحقق شد

انـد كـه    پژوهشگران اسباب متعددي را در علت هجرت مسلمانان به حبشه بيان كرده
ن اشـاره  توان به ظهـور و چيرگـي ايمـا    برخي از آن اسباب ذكر گرديد و از آن جمله مي

كرد كه تعـداد مسـلمانان زيادشـد و دعـوت علنـي گرديـده بـود و مـردم از آن سـخن          
وقتي مسلمانان زيـاد  «: گويد زهري به روايت عروه در مورد هجرت حبشه مي. گفتند مي

شدند و دعوت علني گرديد و هر جا سخن از دعوت جديد به ميان آمد، مشركان قريش 
هايشان كه ايمان آورده بودند، شوريدند و به شكنجه  قبيلهبر آشفتند و بر كساني از افراد 

. و زنداني كردن آنها پرداختند و خواستند آنهـا را در مـورد دينشـان دچـار فتنـه سـازند      
بـه كـدام   : گفتنـد . در زمين خـدا پراكنـده شـويد   : بنابراين، رسول خدا به مؤمنان فرمود 

  2».سرزمين حبشه اشاره كردو به  »به اين سو«: فرمودسرزمين مهاجرت نماييم؟ 
براي مصون ماندن   اصحاب و ياران پيامبر اكرم: ترس از دچارشدن به فتنه  -ب 
ه در دينشان، اقدام به مهاجرت به حبشه نمودند و اين يكي از داليل مهـم هجـرت   ناز فت

اصـحاب و يـاران رسـول خـدا     «: گويد رود؛ چنانكه ابن اسحاق مي يبه حبشه به شمار م
صون ماندن از فتنه بادينشان به سوي خدا فرار كردند و راه سرزمين حبشـه را در  براي م

  3».پيش گرفتند
اسـتاد  . حبشـه بـود  نشر دعوت در خارج از مكه يكي ديگر از داليل هجرت به  –ج 

به دنبال پايگاهي غير از مكه بود؛ پايگـاهي كـه ايـن      پيامبر اكرم«: گويد سيد قطب مي
و آزادي آن را تضـمين نمايـد و فرصـتي بـه آن داده شـود كـه از       عقيده را حمايت كند 

ممنوعيتي كه در مكه به آن گرفتار شده است، رهايي يابد و دعوت، آزادي داشته باشد و 
به مسلمانان اگر شكنجه و ستمي وارد گردد، مورد حمايـت قـرار بگيرنـد و ايـن دليـل      

  ».ترين سبب هجرت به حبشه بود نخستين و مهم
دليل دارا بودن شرايط مناسب، از اوايـل بعثـت مكـاني بـراي نشـر دعـوت        حبشه به

آمد، لذا بسياري از مسلمانان صدر اسالم به آن هجرت كرده بودند و  اسالمي به شمار مي

                                                           
  .290، احزمي سامعون، ص في القرآن الكريم ةالهجر -1
  .همان -2
  .96، زهري، تحقيق سهيل زكار، ص المغازي النبويه -3



451  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

هـا و   مسلمانان فقط براي نجات خود به حبشه هجرت نمودند، بـا قرينـه  : اينكه بگوئيم 
بـود، مسـلماناني بـه حبشـه هجـرت       ين مـي شواهد قوي سازگار نيست؛ چرا كه اگر چن

كردند كه از شخصيت و جايگاه و قدرت كمي برخوردار بودند، در صورتي كه قضيه  مي
برعكس بود؛ زيرا بردگان آزاد شدة مستضعفي كه بيشـتر سـتم و شـكنجه بـر آنهـا وارد      

 شد هجرت نكردند و مرداني هجرت كردند كه داراي قبيله و خويشاوند بودنـد و در  مي
توانسـتند   اي برخوردار بودند و از آزار و شكنجه مـي  اي مكه از حمايت قبيله محيط قبيله

  ».1...مصون بمانند و اغلب مهاجرين قريشي بودند 
مطالبي در سريه موجود : گويد كند و مي يدقطب را تأييد ميشيخ غضبان نيز سخنان س

نمايـد،   آن را تاييـد مـي  ترين دليلـي كـه    است كه بيانگر صحت ديدگاه سيد است و مهم
كسي را به دنبال مهـاجران حبشـه     پيامبر اكرم. وضعيت عمومي مهاجران حبشه است

نفرستاد تا اينكه هجرت به مدينه ، انجام گرفت وجنگ بدر و احـد و خنـدق و حديبيـه    
به مدت پنج سال، يثرب در معرض يورش توفنده و سـيل آسـاي قـريش    . اتفاق اتفادند

مطمـئن شـد     وقتي پيامبر اكرم. رش و هجوم قريش جنگ خندق بودبود و آخرين يو
كه مدينه ديگر به پايگاهي امن براي مسلمانان در آمده است و خطر يورش مشـركان بـه   
پايان رسيده است، آن گاه به دنبال مهاجران حبشه فرستاد و ديگـر نيـازي بـه آن پايگـاه     

بردنـد،   مسـلمانان بـه آن پنـاه مـي     و  احتياطي كه در صورت سقوط يثرب پيامبر اكرم
  2.نبود

يافتن پايگاهي براي دعـوت در حبشـه يكـي از داليـل     : استاد دروزه نيز معتقد است
رسد كـه انتخـاب    بلكه چنين به ذهن مي«: گويد ه حبشه بوده است؛ چنانكه ميهجرت ب

اي براي دعوت صورت گرفـت   حبشه مسيحي براي هجرت به اميد به وجود آمدن زمينه
  3».احتماالً اعزام جعفر به عنوان نماينده به خاطر همين بوده است و

باشد كـه   از جمله داليلي كه مويد اين نظريه مي: گويد سليمان بن حمد عوده نيز مي دكتر
دعوت به سوي خدا در سرزمين حبشه، يكي از اسباب و اهداف هجرت بدانجا بوده اسـت،  

باشد؛ پس وقتي كه رفتن  ديگر از اهل حبشه مي اسالم آوردن نجاشي و مسلمان شدن افرادي
انجام گرفـت، بـاقي مانـدن آنهـا در       مسلمانان به حبشه با مشورت و راهنمايي پيامبر اكرم

                                                           
  .398، ص 1، ابن هشام، ج بويهالن ةالسير -1
  .29، ص 1، ج في ظالل القرآن -2
  .68-67، ص المنهاج الحركي للسيره -3
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: حبشه تا زمان فتح خيبر نيز به دستور و راهنمايي ايشان بود و در صحيح بخاري آمده است 
پيـامبر خـدا مـا را بـه اينجـا      «: ، گفـت ر حبشه با او موافقت كردندجعفر به اشعريها، وقتي د

و ايـن  » .1فرستاده و به ما دستور داده است تا در اينجا اقامت كنيم، پس شما هم با مـا بمانيـد  
تر از دعـوت بـه    اي شريف يعني آنها براي وظيفة مشخصي فرستاده شده بودند و هيچ وظيفه

  2.خدا نيست
: كاني امن براي مسلمانان بود هاي هجرت، تالش براي يافتن م از جمله انگيزه -د

بنـابراين،  . اين بودكه از گروه منتخب مؤمن حفاظـت نمايـد    برنامه امنيتي پيامبر اكرم
مهـاجران در آنجـا   دانست؛ چنانكه  حبشه را مكاني امن براي مسلمانان مي  پيامبر اكرم

سـرزمين   وقتـي در «: گويـد  ام سلمه رضـي اهللا عنهـا مـي   . به امنيت و آرامش دست يافتند
ما از نظر دينـي آزادي كامـل   . حبشه اقامت گزيديم، نجاشي بهترين همسايه براي ما بود

نموديم، بدون آنكه از طرف كسي مورد شكنجه و آزار قرار  داشتيم و خدا را پرستش مي
  3»... .بگيريم 

  
   اي مهاجرت از طرف پيامبر اكرمداليل انتخاب حبشه بر -2

برخـي از آن  . بـد رساند تا پاسخ اين پرسـش را بيا  ياري مي عوامل متعددي پژوهشگر را
  : داليل عبارتند از

  عدالت نجاشي –الف 
اگر به سرزمين حبشـه برويـد،   «: جاشي اشاره نمود و به يارانش گفتبه عدالت ن  پيامبر اكرم

  4».گيرد آن جا پادشاهي وجود دارد كه هيچ كس نزد او مورد ستم قرار نمي
  جاشياعمال نيك ن –ب 
در حبشه پادشاهي صالح وجود دارد كه به او «: ر خدا در مورد پادشاه حبشه فرمودپيامب

بدين صورت او » .گيرد هيچ كس در سرزمين او مورد ستم قرار نمي. گويند نجاشي مي

                                                           
  .111، به نقل از شامي، ص 265، ص 1، ج الرسول ةسير -1
  .237، ص 6، ج الصحيح مع الفتح -2
  .34، سليمان العوده، ص االولي في االسالم ةالهجر -3
  .413، ص 1حقيق همام ابو صعليك، ج ، ابن هشام، تالنبويه ةالسير -4
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و صالح وي در حمايت از مسلمانان و  1است فتهمورد ستايش رسول خدا قرار گر
توسط جعفر تالوت گرديد، آشكار شد؛ همچنين در  متأثرشدن او از قرآن كريم وقتي
  .مورد عيسي عقيدة درستي داشت

  حبشه محل بازرگاني قريش بود –ج 
تجارت، پايه و اساس اقتصاد قريش بود و حبشه يكي از مراكز تجارت و بازرگاني به 

با بنابراين، برخي مسلمانان كه براي تجارت به آنجا رفته بودند، از قبل . آمد حساب مي
كرده بودند، از كساني كه نآن آشنايي داشتند و اگر هم خودشان به آن سرزمين مسافرت 

  .آنجا رفته بودند در مورد حبشه چيزهايي شنيده بودند
سرزمين حبشه محل تجارت و «: يان داليل هجرت به حبشه گفته استطبري در ب

ي فراوان و امنيت پرداختند و آنها روز بازرگاني قريش بود كه در آن به تجارت مي
  2».يافتند و محل بازرگاني خوبي براي آنان بود مي

وقتي وارد شعب ابي طالب   همچنين ابن عبدالبر بيان نموده است كه پيامبر اكرم
شد و مورد محاصره قرار گرفت، به مؤمناني كه در مكه بودند ، دستور داد تا به سرزمين 

  3... .د حبشه بروند و حبشه محل بازرگاني قريش بو
حبشه سرزمين : گويد ت مهاجرت مسلمان به حبشه ميابن حبان در مورد علّ

  4.كردند گرمسيري بود كه قريش در زمستان به آنجا مسافرت مي
  حبشه سرزميني امن - د

نمودند؛  هاي عرب تابع قريش بودند و از دستورات قريش اطاعت مي در آن دوران، قبيله
اراي نفوذ بود و عربها براي انجام حج و تجارت و عرب دقبايل چون قريش در ميان 

مناطق منتهي به مكه به  يبنابراين، عربها. بازارهاي موسمي خود به قريش نيازمند بودند
  5.نمودند تقليد از قريش با رسول خدا و مسلمانان، مخالفت مي

                                                           
  .397همان، ص  -1
  .328، ص 2، طبري، ج تاريخ االمم و الملوك -2
  .104، عروه بن زبير، ص  مغازي رسول اهللا -3
  .27، ص الدررفي اختصار المغازي و السير -4
  .72، ص النبويه و اخبار الخلفاء ةالسير -5
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 وضعيت حاكم در جزيرة عربي چنين بود بنابراين، در آن هنگام در خارج از جزيره
تر از حبشه وجود نداشت و از طرفي مشخص است كه حبشه از  عربي سرزميني امن

و در  1كرد ها از قريش اطاعت نمي سلطه و قدرت قريش به دور بود و مانند ديگر قبيله
حبشه : حديث ابن اسحاق در مورد داليل انتخاب حبشه براي مهاجرت آمده است 

هي وجود دارد كه نزد او هيچ كس مورد سرزمين صداقت و خوبيها است و در آن پادشا
  2.گيرد ستم قرار نمي

  عالقة پيامبر به سرزمين حبشه و شناخت وي از آن –و 
بيشتر از همه جا دوست داشت كه به   در حديث زهري آمده است كه پيامبر اكرم

و شايد علّت انتخاب حبشه، وجود حكومت عدل نجاشي  3سرزمين حبشه هجرت نمايد
  .بود

تر  پرستان به اسالم نزديك پايبندي حبشيها به آيين مسيحيت كه از بت همچنين
بنابراين، مؤمنان از پيروزي مسيحيان بر فارسان . بودند، نيز يكي از عوامل آن بود

پرست در سال هشتم بعثت شادمان شدند، آن گونه كه قرآن اين قضيه را ذكر كرده  آتش
  4.است

يمن رضي اهللا عنها، از اخبار و اوضاع حبشه با پيامبر خدا از طريق پرستارش، ام ا
و  5و ديگر كتابها آمده است كه ام ايمن اهل حبشه بوده است صحيح مسلمدر . خبر بود

: فرمود  پيامبر اكرم. آمده است كه او براي پيامبر غذايي درست كرد سنن ابن ماجهدر 
بنابراين، . نمكي غذايي است كه ما در سرزمين خود درست مي: اين چيست؟ گفت

ام ايمن نتوانست لكنت زبان حبشي  6...اي بسازم  دوست داشتم از آن برايت كلوچه
توانست به زبان بياورد، او را  در آنچه كه او نمي  خود را تغيير بدهد و پيامبر اكرم

در مورد طبيعت سرزمين   پس بعيد نيست كه ام ايمن با پيامبر اكرم. اجازه داده بود

                                                           
  .232، تحقيق سهيل زكار، ص السير و المغازي -1
  .، احمد الجمل97، ص الرسول و اصحابه في القرآن و السنه ةهجر -2
  .46، ص االولي في االسالم ةالهجر -3
  .96، ص مغازي الزهيري -4
  .152، ص 2، طرهوني، ج صحيح السيره النبويه -5
  .357، ص 3، نووي، ج تهذيب االسماء و اللغات -  1392، ص 3، ج صحيح المسلم -6
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از اوضاع اجتماعي   و معموالً پيامبر اكرم 1عه و حكام آن سخن گفته باشدخود و جام
  .دولتهاي معاصر خويش، آگاهي داشت

  
  خروج مهاجران و پنهاني بودن هجرت و رسيدن به حبشه -3

آنها ده مرد و چهار . در رجب سال پنجم بعثت، مكه را ترك گفتند  ياران پيامبر اكرم
قريش تالش زيادي براي دستگيري آنان و بازگرداندن . ودندزن و طبق روايتي پنج زن ب

آنان نمودند؛ چنانچه آنان را براي دستگيري تا رسيدن به دريا تعقيب نمودند، اما 
  2.مسلمانان قبالً به سوي حبشه حركت كرده بودند

رسيم كه مهاجرت  با تجزيه و تحليل و انديشيدن در اين روايتها به اين نتيجه مي
: در روايت واقدي آمده است . به حبشه به صورت پنهاني و سري بوده است مسلمانان

و  6، ابن قيم5، ابن سيد الناس4طبري 3».آنها به صورت پنهاني از مكه بيرون شدند«
را جزو كساني دانسته است كه مهاجرت به حبشه را به صورت پنهاني و مخفي  7زرقاني

  .اند ذكر كرده
بشه رسيدند، نجاشي آنها را گرامي داشت و برخورد مسلمانان وقتي به سرزمين ح

خوبي با آنها نمود؛ حتي مسلمانان نزد او امنيت و آرامشي يافتند كه در وطن خود و بين 
، از ام سلمه رضي اهللا عنها، همسر پيامبر اكرم. هايشان آن امنيت رانداشتند خانواده

م، نجاشي را بهترين همسايه وقتي ما در حبشه اقامت گزيدي: گويد روايت است كه مي
نموديم كه مورد  يافتيم و از نظر ديني آزادي كامل داشتيم و در حالي خدا را پرستش مي

  8».شنيديم گرفتيم و سخن نامناسبي نمي اذيت و آزار كسي قرار نمي
                                                           

  .3336، كتاب االطمعه، شماره سنن ابن ماجه -1
  .، بخش عمدة هجرت حبشه از اين كتاب برگرفته شده است48، ص االولي في االسالم ةالهجر -2
  .291-290، احزمي سامعون، ص في القرآن الكريم ةالهجر -3
  .204، ص 1، ج الطبقات -4
  .329، ص 2، ج تاريخ طبري -5
  .116، ص 1، ج عيون االثر -6
  .23، ص 3ج  ،زاد المعاد -7
  .271، ص 1، ج شرح المواهب -8
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  اسامي افرادي كه در نخستين هجرت به حبشه همراه بودند –ز 
  : ت بودند ازمردان عبار

  .انعثمان بن عف -
  عبداهللا بن عوف -
  زبير بن عوام -
  .ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه -
  .مصعب بن عمير بن هشام -
  .ابوسلمه بن عبداالسد بن هالل -
  .عثمان بن مظعون -
  .عامر بن ربيعه -
  .سهيل بن بيضاء -
  .ابوسبره بن ابي رهم -

  .اين ده نفر نخستين افرادي بودند كه به سرزمين حبشه هجرت كردند
  :ن هجرت به حبشه رفتند عبارتند ازو زناني كه در نخستي

  . رقيه دختر پيامبر اكرم -
سهله بنت سهيل بن عمرو، يكي از افراد قبيله بني عامر بن لوي كه در حبشه  -

  .فرزندي به نام محمد بن ابي حذيفه به دنيا آورد
  .ام سلمه بنت ابي اميه، مادر ابوسلمه -
  .ليلي دختر ابي حثمه بن حذيفه بن غانم -
  1.ام كلثوم دختر سهل بن عمرو بن عبدشمس، زن ابي سبره بن ابي رهم -

اي كه هجرت كرد، عثمان بن عفان و  در ميان افرادي كه ذكر گرديد، اولين خانواده
بعد «: همسرش رقيه دختر پيامبر خدا بود؛ چنانكه يعقوب بن سفيان روايت كرده است 

  2».رت كرد، عثمان بوداش هج از لوط، اولين كسي كه همراه با خانواده
رسيم كه در ميان آنها  با دقت در اسامي افرادي كه از آنها نام برديم، به اين نتيجه مي

بالل، خباب و : جة قريش قرار گرفته بودند، مانندنام بردگاني كه مورد اذيت و شكن
                                                           

  .202-201، ص 1، ج مسند االمام احمد -1
في القرآن  ةالهجر – 352-344، ص 1، ج سيره ابن هشام – 97-96، ص 3، ج البدايه و النهايه -2

  .294تا  292، ص الكريم
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خورد؛ بلكه اغلب مهاجران حبشه، افرادي هستند كه داراي  عمار و غيره به چشم نمي
. اند و آنها متعلق به چند قبيله هستند ام و جايگاه نسبي و سببي ميان قريش بودهمق

افرادي كه داراي نسب و جايگاه بودند، مانند ديگران نيز تحت شكنجه و اذيت قرار 
دهد،  داشتند، اما در محيطي كه به قبيله ارزش قائل است و نسبت را مورد توجه قرار مي

گرفتند؛ پس اگر فقط فرار از شكنجه علت هجرت  رار ميبردگان بيشتر مورد شكنجه ق
بود، اين بردگاني كه تحت شكنجه قرار داشتند از ديگران براي هجرت سزاوارتر  مي

نمايد كه دشمني مشركان با  بودند و اين ديدگاه را ابن اسحاق و ديگران تاييد مي
  1.اند نگفته اند، اما از مهاجرت آنان به حبشه سخن مستضعفان را بيان داشته

يابيم كه تنها آزار و  همچنين از هجرت به سرزمين حبشه به اين حقيقت دست مي
اذيت مشركان عامل اصلي مهاجرت مسلمانان به حبشه نبود؛ بلكه عوامل ديگري نيز 

افراد ويژه و مشخصي از يارانش را براي هجرت   وجود داشت؛ چرا كه پيامبر اكرم
مختلف قريش بودند، تا در صورت موفقيت قبايل جران از انتخاب نمود و تقريباً مها

اي  قريش در جهت مسلمان نمودن اهل حبشه و بازگرداندن آنان به مكه، حمايت قبيله
توانست به آنان كمك كند و از طرفي هجرت آنها تمام قريش و يا  هر يك از آنان مي

آن جا در تنگنا قرار گرفته  داد؛ زيرا فرزندان مكه در بيشتر آنان را تحت تأثير قرار مي
اي جز اينكه از آن هجرت كنند و به دنبال امنيت در سرزميني ديگر باشند،  بودند و چاره

نداشتند و از طرفي اين مهاجران درصدد تبليغ دين خدا بودند بنابراين، ممكن بود در 
لبيك  آنجا زمينة دعوت فراهم شود و دلها و خردهاي مردم آن سرزمين به نداي اسالم

  2.ها و خردهاي ديگران بسته شده بود گويد، در حالي كه ديده
  

  داليل بازگشت مسلمانان به مكه بعد از نخستين هجرت
  شبهة بازگشت مهاجران به سبب داستان غرانيق -1

برخي از مورخان و مفسران علت بازگشت دوبارة مسلمان به مكه را بعد از هجرت به 
دانند كه بخش بزرگي از كتابهاي مستشرقان به اين موضوع  اي مي حبشه، مرتبط با افسانه

                                                           
، ص في القرآن الكريم ةالهجر به نقل از 67، ص 3، ج البدايه و النهايه – 92، ابن عاصم، ص السنه -1

294.  
  .396-392، ص 1، ج ابن هشام – 198-156، ص 1، ج بالذري، االنساب -2
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اختصاص يافته است و هدف آنها ترويج اين افسانه و قراردادن آن به عنوان حقيقتي 
  .باشد انجام يافته در تاريخ دعوت اسالمي مي

: اند  هاي مختلفي در پيش گرفته پردازندگان اصلي اين افسانه، در مورد آن شيوه
كوشند تا آن  اند و برخي مي دون اينكه تصديق يا تكذيب نمايند، ذكر كردهبرخي آن را ب

  1.نمايند را اثبات نمايند و برخي هم در مورد بطالن آن داليلي ذكر مي
خالصة اين افسانه از اين قرار است كه روزي پيامبر خدا در كنار كعبه نشسته بود و 

  :كرد، وقتي به اينجا رسيد سوره نجم را تالوت مي
 ãΛä⎢÷ƒu™tsùr& |M≈̄=9$# 3“̈“ãèø9$#uρ ∩⊇®∪ nο4θuΖtΒuρ sπsWÏ9$̈W9$# #“t÷zW{$#    )20- 19 ،نجم(  
  ». ... ةبينيد كه الت و عزا و منا آيا اين گونه مي«

اينهـا بلنـد   « »تلك الغرانيـق العلـي و ان شـفاعتهن لترتجـي    «: بعد از آن چنين خواند
  ».درو اند كه به شفاعتشان اميد مي مرتبه

دانيم كه فقط  قبل از اين خدايان ما را به خوبي ياد نكرده بود و ما مي: مشركان گفتند
. كنند ميراند، اما خدايان ما نزد او شفاعت مي كند و مي دهد و زنده مي خداوند روزي مي

رسول خدا ادامه داد و وقتي به آيه سجدة رسيد، سجده كرد و همراه او مسلمانان و 
سجده افتادند به جز پيرمردي از قريش كه مشتي خاك يا ريگ برداشت مشركان همه به 

و بدين صورت ميانه مشركان با پيامبر  2و به سوي پيشاني خود برد و بر آن سجده كرد
اين خبر به . خوب شد و آنها دست از آزار و اذيت مسلمانان برداشتند  اكرم

ها مطمئن شدند كه اگر به مكه آن. مسلماناني كه به حبشه مهاجرت كرده بودند، رسيد
توانند عبادتهاي خود را با  برگردند، اقامت خوب و مناسبي در مكه خواهند داشت و مي

  .امنيت انجام دهند از اين رو به مكه بازگشتند
اند، متفاوت است؛  الزم به ذكر است موضع كساني كه به ذكر اين داستان پرداخته

اي  آيا براي خدايان ما بهره«: گفتند  ه پيامبر اكرموقتي قريش ب: اند بعضي گفته چنانكه
گران   اين سخن قريش بر پيامبر اكرم» .قرار ندادي تا در عبادت تفاوتي نداشته باشيم

آمد و ناراحت گرديد تا اينكه جبرئيل سوره نجم را بر او خواند؛ بعداً جبرئيل آمد و 
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پيامبر به . بود »...تلك الغرانيق «ظورش من. ام آيا من اين دو كلمه را برايت آورده: گفت 
  :داوند بر او اين آيه را نازل كردشدت غمگين شد و از پروردگارش ترسيد، آن گاه خ

 !$tΒ uρ $uΖ ù=y™ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% ⎯ ÏΒ 5Αθß™ §‘ Ÿωuρ @c© É< tΡ HωÎ) # sŒÎ) #© ©_ yϑs? ’s+ ø9 r& 

ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# þ’Îû ⎯Ïμ ÏG̈ ÏΖ øΒé& ã‡ |¡Ψ u‹sù ª!$# $tΒ ’Å+ù=ãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ¢ΟèO ãΝ Å6 øtä† ª!$# 

⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym  1   )52 ،حج(  
آن گاه رسول خدا عيبجويي و سركوب معبودان مشركان را از سر گرفت و آنان نيز 

  .اذيت و آزار خود را بار ديگر شروع كردند
  

  ابطال و تكذيب اين افسانه -2
شته و حال با داليلي عقلي و نقلي به تكذيب و انكار اين بسياري از علماي اسالم در گذ

تنها با عصمت پيامبرخدا متضاد است؛ بلكه  اند؛ چون اين داستان نه داستان پرداخته
و همچنين اين داستان براساس پژوهشهاي علمي،   اي است به نبوت پيامبر اكرم طعنه

توان به موارد  مي ودن اين داستانب ترين داليل نقلي كه بر باطل از مهم. فاقد ارزش است
  :ذيل اشاره كرد

چيزي را به تواند  قرآن كريم به صراحت بيان كرده است كه پيامبر خدا نمي -الف
  :دروغ به خدا نسبت دهد
 öθs9 uρ tΑ §θs) s? $oΨ ø‹n=tã uÙ÷èt/ È≅ƒÍρ$s%F{ $# ∩⊆⊆∪ $tΡ õ‹s{V{ çμ ÷ΖÏΒ È⎦⎫ Ïϑu‹ø9 $$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO 

$uΖ ÷èsÜs) s9 çμ ÷ΖÏΒ t⎦⎫Ï? uθø9 $#    )46 - 44 ،حاقه(  
خداوند ، تحريف و انحراف قرآن را از هرگونه كم و كاستي و يا اضافه شدن  –ب 

  :فرمايد ته است؛ چنانكه خداوند ميمطلبي بر آن بر عهده گرف
 $̄ΡÎ) ß⎯ øtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ tø. Ïe%!$# $̄ΡÎ) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm:    )9، حجر(  

در ميان تالوتش آن دو كلمة مذكور را خوانده   اكرم و اگر بپذيريم كه پيامبر
است؛ پس در قرآن چيزي داخل شد كه از آن نبود؛ پس حفاظتي صورت نگرفت و اين 

  .مخالف با نص قرآن است

                                                           
  .84، محمد عبدالوهاب، ص مختصر سير الرسول -1



460 الگوي هدايت

  :خداوند فرموده است –ج 
 …çμ ¯ΡÎ) }§øŠs9 …çμ s9 í⎯≈sÜù=ß™ ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 4’n? tãuρ óΟÎγÎn/ u‘ 

tβθè=2 uθtGtƒ    )99 ،نحل(  
  ».اي ندارد كنند، هيچ سلطه شيطان بر مؤمنان و كساني كه به پروردگارشان توكل مي«

 تر و توكلي باالتر از پيامبران و به ويژه از پيامبر اكرم چه كسي ايماني صادقانه
  :اي بر بندگان مخلص خدا ندارد  خواهد داشت؟ حتي شيطان اعتراف كرد كه هيچ سلطه

 tΑ$s% y7Ï? ¨“ ÏèÎ6sù öΝßγ̈ΖtƒÈθøî_{ t⎦⎫ÏèuΗødr&    )83 - 82، ص(  
تر خواهد بود؟ اخالص بيشتري خواهد داشت؟ و يقيناً  چه كسي از پيامبران برگزيده

  1.محمد مصطفي در رأس برگزيدگان خدا و در قلة اخالص قرار دارد
هر كس از مفسران و ديگران كه به بيان اين داستان : قاضي عياض گفته است

اند به جز روايت بزار كه او  اند، هيچ يك از آنها سند متصلي براي آن ارائه نكرده رداختهپ
خود بيان داشته است كه اين داستان از طرق ديگر روايت نشده است و فقط همين يك 

  2.سند را دارد كه آن هم خالي از اشكال نيست
به خاطر آن بود كه  آنچه نقل شده است كه سجده كردن مشركان: ابن حجر معتقد است 

  3.القاء كرد، از نظر عقلي و نقلي صحت ندارد  شيطان در اثناي قرائت پيامبر اكرم
عقيدة ابن كثير بر اين است كه روايت بسياري از مفسران كه داستان غرانيق را بيان 

اند مرسل  اند، به مكه بازگشته اند و به دليل اينكه مشركان قريش مسلمان شده كرده
  4.د و من از هيچ جهتي براي آن سند متصلي نيافتمباش مي

از   اما دليل باطل بودن داستان از اين قرار است كه امت اجماع دارد كه پيامبر اكرم
چنين چيزهايي معصوم است و دليل عقلي براي اين هم وجود دارد؛ چرا كه اگر چنين 

و بايد ممكن بدانيم، امري را در مورد رسول خدا بپذيريم، پس دروغ گفتن را براي ا
حال آنكه دروغ گفتن براي وي ناممكن و محال است و اگر بگوييم از روي خطا چنين 
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در حالي كه او به اتفاق در امر تبليغ . چيزي گفته است؛ پس معصوم نخواهد بود
شريعت معصوم است و از طرفي نيز داستان با عقيدة توحيد و يكتاپرستي كه خدا 

  .مبعوث كرده است، مخالف و متضاد استپيامبرش را براي آن 
همچنين اين داستان از نظر لغوي نيز باطل است؛ چون هيچ گاه ثابت نشده است كه 

مده است و از نيادر شعر و نثر عرب چنين چيزي  و عربها معبودانشان را غرانيق بنامند
ين به اي است آبي كه سياه يا سفيد است و همچن نظر لغت غرنوق و غرنيق اسم پرنده
  1.معناي جوان سفيد روي و زيباست

كند؛ پس چگونه  و هيچ يك از معاني لغوي كلمه، به معبودان و بتها داللت نمي
  2.شمارند شوند و اين را ذكر خير معبودان خود مي مشركان به آن شادمان مي

شود؛ چون با قرآن كريم متضاد ومخالف  داستان غرانيق ازنظر نقلي نيز ثابت نمي
پذيرد و اين ما را به اين  از نظر عقلي هم ثبوتي ندارد و لغت نيز آن را نمياست و 

ني دروغين است كه ساخته و     كند كه داستان غرانيق، داستا مطلب راهنمايي مي
زدن به  و طعنه ،افراد زنديقي است كه سعي براي فاسدكردن عقيده و دين پرداخته ي

  3.سرور انبياء و امام پيامبران دارند
  

  داليل اصلي بازگشت مسلمانان از حبشه -3
سه ماه از آغاز هجرت به حبشه گذشته بود كه در اين مدت زندگي مسلمانان مكه تغيير 
بزرگي نمود و شرايطي پديد آمد كه قبالً وجود نداشت و اين تغييرات و شرايط فراهم 

دت حمزه بن آمده، مسلمانان را به نشر دعوت در مكه اميدوار كرد؛ زيرا در اين م
اش، اسالم آورد و سپس  به حمايت از برادرزاده  عبدالمطلب عموي پيامبر اكرم

. خداوند به او براي پذيرفتن اسالم شرح صدر عنايت نمود و بر اسالم ثابت قدم ماند
با گرويدن او به اسالم، قريش . ترين جوانان قريش بود ترين و قوي حمزه از شجاع
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خدا فزوني يافته است؛ چرا كه عمويش از او حمايت خواهد  دانستند كه قدرت پيامبر
  1.رساندند، دست برداشتند  بنابراين، قريش از برخي اذيت و آزارها كه قبالً به او مي. كرد

او بسيار دلير و . همزمان با گرويدن حمزه به اسالم، عمر بن خطاب نيز مسلمان شد
 بسزايي در مورد تأمين امنيت اصحاب وتأثير   اسالم آوردن حمزه و عمر. باك بود بي

  2.ياران پيامبر خدا داشت و اين روند تا قبل از پيروزي كامل بر قريش ادامه يافت
اسالم اين دو مرد بزرگ، بعد از هجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد و مسلمان 
شدن اين دو باعث تقويت مسلمانان و ضعف مشركان گرديد و نيز اسالم آنان موجب 

  .گرديد تا اصحاب و ياران رسول خدا عقيدة خود را آشكارا بيان نمايند
اسالم آوردن عمر، فتحي براي اسالم؛ هجرتش نصرتي و : گويد ابن مسعود مي

خالفت و حكومتش رحمتي بود و ما تا زماني كه عمر مسلمان نشده بود، قادر نبوديم 
يش جنگيد تا اينكه كنار كعبه نماز كنار كعبه نماز بخوانيم، اما وقتي مسلمان شد با قر

  .خواند و ما همراه او نماز خوانديم
چه كسي از اهل مكه : هنگامي كه عمر مسلمان شد گفت: گويد همچنين ابن عمر مي
! جميل بن معمر جمحي: تر و بهتر است؟ گفتند بار شايستهبراي نشر احاديث و اخ

ه او بودم و به دقت افعال او را تحت نظر همرا: گويد  ابن عمر مي. شتابان نزد او رفت
ام و به  داني كه من مسلمان شده آيا مي! اي جميل: شتم تا اينكه نزد جميل آمد و گفتدا

ام؟ به خدا سوگند او با عمر سخني نگفت مگر اينكه برخاست در  دين محمد گرويده
نبال پدرم تا عمر به دنبال او رفت و من هم به د. خورد حالي كه چادرش به زمين مي

در حالي كه قريش در جمع مشورتي خود در اطراف  اينكه جميل بر در مسجد ايستاد و
پسر  :قدرت فرياد بر آورد، اي قريشيانبا صداي بلند و با تمام  كعبه نشسته بودند

: ده بود، گفتعمر كه پشت سر او ايستا: گويد ابن عمر مي. دين شده است بيخطاب 
ام كه هيچ معبودي جز خدا نيست  ام و گواهي داده ن مسلمان شدهگويد؛ بلكه م دروغ مي

او با آنها جنگيد و آنها نيز . قريش به عمر حمله كردند. و محمد بنده و فرستادة او است
عمر كه از ادامه زد و خورد . با او جنگيدند تا اينكه خورشيد باالي سر آنها قرار گرفت

هر كار : گفت او مي. االي سر او ايستادندبخسته شده بود، بر زمين نشست و آنها 
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به خدا سوگند وقتي تعداد ما به سيصد نفر برسد، يا مكه را . دوست داريد، انجام دهيد
  1.كنيم و يا اينكه شما آن را ترك خواهيد كرد ترك مي

وضعيت مسلمانان در اين هنگام غير از وضعيتي بود كه قبل از هجرت به حبشه در 
آنان با مسلمان شدن حمزه و عمر قدرت گرفتند و توانستند در كنار . آن قرار داشتند

توانستند اين كار را بكنند، اما با اسالم آوردن  كعبه نماز بخوانند؛ در حالي كه قبالً نمي
ارقم بيرون آمدند تا اينكه وارد مسجد  ابي حمزه و عمر آنان آشكارا از خانه ارقم بن

بنابراين، وضعيت . دادند آنها را وحشيانه شكنجه نميشدند و قريش ديگر مانند گذشته 
مسلمانان تغيير كرده بود و شرايط آنان نسبت به شرايط پيش از هجرت به حبشه بهتر 

ماند؟ و  شده بود؛ پس با توجه به موارد ذكر شده آيا چنين شرايطي براي كسي پنهان مي
آمده بود، حتي از طريق  آيا خبر تغييراتي كه در زندگي مسلمانان در مكه به وجود

كردند به سرزمين حبشه نرسيده بود؟ تمام اين موارد  مسافران دريايي كه ازجده عبور مي
به مسلمانان رسيده بود و ترديدي نيست كه آنان كه از وطن خود دور بودند، بر اثر اين 

ين بنابرا. اي فطري است ماجرا بسيار خوشحال شده باشند؛ چرا كه شوق به وطن عالقه
  .آنها را وادار به بازگشت به مكه، جايي كه خانواده و قبيله ايشان بود نمود

هاي  ا به تدابير و نقشهمقريش به دليل اسالم آوردن حمزه و عمر رضي اهللا عنه
گري و فريبكاري از يك سو و از سويي ديگر سنگدلي و  جديدي دست زدند كه حيله

ه بر استفاده از سالح خشونت و ارعاب كه خشونت در آن تجلي يافته بود و قريش عالو
گرفتند، سالح قاطع ديگري افزودند كه عبارت  و يارانش به كار مي  عليه پبامبر اكرم

تحريم اقتصادي كه قبالً از آن سخن گفتيم و در فرايند اين موضع خشونت بار : بود از 
ز كساني كه قبالً قريش بود كه مسلمانان بار دوم به حبشه بازگشتند و شمار زيادي ا

  2.هجرت نكرده بودند، نيز به آنها پيوستد
  

  هجرت دوم مسلمانان به حبشه
به مكه موجب گرديد تا   بازگشت اصحاب پيامبر اكرم: كند ابن سعد روايت مي

هايشان بر آنها يورش ببرند و مسلمانان از جانب  قومشان بر آنها سختي روا دارند و قبيله
شديدي مواجه گردند بنابراين، پبامبر خدا به آنها اجازه داد تا براي آنها با اذيت و آزار 
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تر و  هجرت آنان به حبشه براي بار دوم سخت. بار دوم به حبشه هجرت كنند
بارتر بود و خشونت قريش و آزار و اذيت آنان نسبت به مسلمانان دو چندان  مشقت

يش گران آمده قر گرديد، به خصوص اينكه رفتار خوب نجاشي با مسلمانان بر
بار اول هجرت كرديم و اينك دوباره هجرت ! اي پيامبر خدا: عثمان عفان گفت.بود
شما به سوي خدا و به خاطر من : كنيم و تو همراه ما نيستي؟ پيامبر خدا فرمود  مي

اي پيامبر : عثمان گفت . رسد كنيد و پاداش اين هر دو هجرت به شما مي هجرت مي
  1.است ما را همين بس! خدا

اين مرحله، افراد زيادي همراه آنان هجرت كردند كه بيشتر آنان كساني بودند كه در 
: اند  هجرت اول همراه آنها نبودند و شمار مهاجران آن گونه كه ابن اسحاق و غيره گفته

هشتاد و سه مرد بوده است، اگر عمار بن ياسر را جزو آنان بدانيم و اگر عمار بن ياسر 
نگاراني  سهيلي گفته است، اين ديدگاه نزد سيره. اند اشد، هشتاد و دو نفر بودههمراهشان نب

  2.تر است مانند واقدي و ابن عقبه و ديگران درست
تعداد زنان نيز هجده نفر بود كه يازده نفر از آنان قريشي و هفت غيرقريشي بودند و 

  3.نيز در آنجا فرزنداني به دنيا آوردند
  

  اننيرنگ قريش به مهاجر
  تالش قريش براي بازگرداندن مهاجران -1

افزايش گستردة مؤمنان به دين اسالم و برخورداري امنيت و آرامش در سرزمين حبشه 
و قراردادن آنجا همانند منزل و سراي خويش و رفتار عادالنه و مهربانانه نجاشي با آنان 

ورد اذيت و آزارشان و اينكه در آنجا خداوند را بدون اينكه كسي مزاحم آنها شود و م
كنند، بر قريش گران آمد بنابراين، با همديگر مشورت كردند تا  قرار دهد عبادت مي

. اند، به مكه برگرداند هيئتي را نزد نجاشي بفرستند تا مسلماناني را كه به او پناهنده شده
ين هيئت اند، اما ا چون آنها با رفتن نزد نجاشي رابطه پادشاه حبشه و قريش را تيره كرده

قريش بدون اينكه آنها متوجه شوند، به نفع اسالم و مسلمانان انجاميد؛ چون توطئه و 
ترفند قريش نزد نجاشي باعث شد تا گفتگويي سازنده و هدفمند بين يكي از مهاجران 
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و بين پادشاه حبشه انجام گيرد و اين گفتگو به مسلمان شدن ) جعفر بن ابي طالب(
چنانكه از ام سلمه بنت ابي مغيره همسر . دادن مسلمانان انجاميدنجاشي و در امنيت قرار

وقتي ما به سرزمين حبشه آمديم و در پناه : گويد روايت است كه مي  پيامبر اكرم
قرار گرفتيم، از نظر ديني امنيت كامل داشتيم و خدا را ) يعني نجاشي(بهترين همسايه 

ر كسي قرار بگيريم و چيز ناپسندي نموديم بدون اينكه مورد اذيت و آزا پرستش مي
وقتي اين خبر به قريش رسيد، تصميم گرفتند تا دو مرد قوي و آگاه را نزد . شنيديم نمي

نجاشي بفرستند تا در اين باره با او سخن بگويند و هداياي گرانبهايي از كاالهاي مكه به 
، پوست رنگ گرفت آنچه بيش از همه مورد پسند نجاشي قرار مي. نجاشي هديه كنند

آوري كردند و براي  شده بود بنابراين، قريش چرمها و پوستهاي زيادي براي او جمع
اي در نظر گرفتند؛ سپس عبداهللا بن ابي ربيعه بن مغيره  تمام اسقفهاي دربار حبشه هديه

مخزومي و عمرو بن عاص بن وائل سهمي را به همراه اين هدايا به حبشه فرستادند و 
هداياي اسقفها را قبل از اينكه با نجاشي در مورد مهاجران سخن  به آن دو گفتند

بگوييد، به آنان برسانيد، سپس هداياي مخصوص نجاشي را به او بدهيد و از او 
. آن دو به راه افتادند و نزد نجاشي آمدند. بخواهيد كه مهاجران را به شما تحويل بدهد

جوانان ناداني ازما، : ر يك از آنان گفتندساندند و به هآنان هداياي اسقفها را به آنان ر
اند و در  آنها دين قومشان را ترك كرده. اند دينشان را رها كرده و به سرزمين شما آمده

ما را . شناسيم اند كه نه شما و نه ما آن را مي اي آورده اند و دين تازه دين شما در نيامده
ا آنها را نزد آنان برگردانيم بنابراين، اند ت سران و اشراف قومشان به نزد پادشاه فرستاده

وقتي ما با پادشاه در اين مورد سخن گفتيم به او پيشنهاد بدهيد تا آنها را به ما بسپارد و 
شناسند و نظرشان در مورد آنها از  با آنان سخن نگويد؛ چون قومشان آنها را بهتر مي

مشاوران و . اند ها عيب گرفتهدانند كه چه چيزي را بر آن تر است و بهتر مي ديگران مهم
سپس آنها هداياي خود را به نجاشي تقديم كردند و نجاشي از آنها . سرداران پذيرفتند

خرد ما از  تعدادي از جوانان بي! اي پادشاه: قبول كرد آن گاه با او حرف زدند و گفتند 
اند و در دين تو  آنها دين قومشان را رها كرده. اند دين خود برگشته و به سرزمين تو آمده

شناسيم و سران و اشراف  اند كه ما و شما آن را نمي اند و ديني تازه آورده نيز در نيامده
اند تا تو اينان را نزد قوم و قبيلة ايشان  قومشان و پدران و عموهايشان ما را فرستاده

ن عاص هيچ چيزي براي عبداهللا بن ابي ربيعه و عمر و ب: گويد  ام سلمه مي. بازگردانيد
ان و سرداران مشاور. ناپسندتر از اينكه نجاشي سخن مسلمانان را گوش كند، نبود

شناسند و به آنچه از آنها  گويند، قومشان آنها را بهتر مي راست مي: اطراف پادشاه گفتند



466 الگوي هدايت

نه به خدا : شد و گفت نجاشي خشمگين: گويد ام سلمه مي. اند ند، داناترا عيب گرفته
اند و در  دهم و با قومي كه به من پناهنده شده اين دو نفر تحويل نميسوگند آنان را به 

گري  اند، مكر و حيله اند و من را از ميان ديگران انتخاب كرده سرزمين من اقامت گزيده
كنم تا وقتي كه آنها را بخوانم و از آنها بپرسم كه اين دو نفر در موردشان چه  نمي
دهم و  گويند، پس آنها را به اين دو نفر تحويل مي ميگويند؟ اگر همان گونه باشد كه  مي

گردانم و اگر چنين نباشد چنين نخواهم كرد و به خوبي با آنها رفتار  به قومشان بر مي
  1.كنم مي

  
  گفتگوي جعفر و نجاشي -2

وقتي . فرستاد و آنها را به دربار فراخواند  نجاشي به دنبال اصحاب پيامبر اكرم
نزد او رفتيد وقتي : آمد، جمع شدند و به يكديگر گفتندمسلمانان  فرستادة نجاشي نزد

دانيم و آنچه پيامبرمان ما را به آن دستور  به خدا سوگند آنچه مي: گوييد؟ گفتند چه مي
وقتي نزد نجاشي آمدند، او اسقفها و . هر چه خواهد بشود. گوييم داده است، مي

و كتابها و انجيلهاي خود را اطراف ادانشمندان مسيحي را فرا خوانده بود و آنها 
ايد  اين دين چيست كه به خاطر آن از قوم جدا شده: نجاشي به مسلمانان گفت. گشودند

كسي كه با پادشاه سخن : گويد ايد؟ ام سلمه مي در نيامده و به دين هيچ يك از ملتها
ل بوديم كه ما ملتي جاه! اي پادشاه: او به پادشاه گفت. گفت، جعفر بن ابي طالب بود

داديم و  خورديم و كارهاي زشت انجام مي كرديم و گوشت مردار مي بتها را پرستش مي
كرديم و نيرومند ما حق  بدرفتاري مي كرديم و با همسايه  پيوند خويشاوندي را قطع مي

برديم تا اينكه خداوند  ما در چنين وضعيتي به سر مي. خورد ناتوان و ضعيف را مي
شناسيم و امانتداري و  ما فرستاد كه ما نسبت و صداقت او را ميپيامبري به سوي 
او ما را به سوي خدا فرا خواند تا خدا را يكي بدانيم و فقط او . دانيم پاكدامني او را مي

كرديم، رها كنيم و ما را  را پرستش كنيم و سنگها و بتهايي كه ما و پدران ما پرستش مي
رداشتن پيوند خويشاوندي و خوشرفتاري با همسايه و به راستگويي و امانتداري و برقرا

دهد و ما را از زناكاري و زشتيها و دروغ  دوري از كارهاي حرام و خونريزي فرمان مي
دارد و ما را فرمان داده است تا  و خوردن مال يتيم و تهمت زدن به زن پاكدامن باز مي

                                                           
  .، اسناده صحيح290، ص 5، ج اخرجه احمد -1



467  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

و ما را به نماز و زكات و روزه تنها خدا را عبادت كنيم و با او چيزي را شريك نسازيم 
  .امر نموده است
كي بر او بر شمرد و در جعفر تعاليم و دستورات اسالم را يكي ي: گويد ام سلمه مي

پس ما به او ايمان آورديم و از او در آنچه آورده است، پيروي نموديم و : پايان گفت
ا او بر ما حرام كرده سازيم و آنچه ر پرستيم و چيزي را شريك او نمي تنها خدا را مي
بدين جهت قوم ما . دانيم دانيم و آنچه را حالل قرار داده است، حالل مي است، حرام مي

بتها با ما دشمني كردند و ما را شكنجه دادند و كوشش كردند تا ما را به پرستش 
ل شمرديم، ديگر بار حال بازگردانند و به اينكه ناپاكيهايي را كه قبالً براي خود حالل مي

هنگامي كه ما را مقهور ساختند و بر ما ستم روا داشتند و بر ما سخت گرفتند و . بدانيم
ميان ما و عبادت خدا مانع شدند، ناچار به سرزمين شما آمديم و شما را بر ديگران 
برگزيديم و به زندگي در پناه شما عالقمند شديم و اميدواريم كه نزد شما مورد ستم 

  1.قرار نگيريم
آيا از آنچه پيامبر از طرف خدا آورده است : نجاشي به جعفر گفت: گويد  مه ميام سل

. پس آن را برايم بخوان: نجاشي گفت. بلي: ا خود چيزي همراه داري؟ جعفر گفتب
به : گويد  ام سلمه مي. هاي نخست آغازين سورة كهف را براي او تالوت كرد جعفر آيه

اي كه محاسن او خيس شد  زير شد، به گونهخدا سوگند كه اشك از چشمان نجاشي سرا
هاي قرآن را شنيدند، چنان گريستند كه مصحفهايي كه  و كشيشان دربارش نيز وقتي آيه

به خدا سوگند كه اين كالم و آنچه : سپس نجاشي گفت. اشتند، خيس گرديددر دست د
برويد : سپس به دو فرستاده قريش گفت. رندگي عيسي آورده است از يك كانون، نور مي

  2.به خدا سوگند آنان را هرگز به شما تحويل نخواهم داد
  

  تالشي ديگر براي به هم زدن ميانه مهاجران و نجاشي -3
هنگامي كه عمرو بن عاص و عبداهللا بن ابي ربيعه از نزد نجاشي بيرون رفتند، عمرو 

كه آنان را كنم  فردا عيب مهاجران را براي حبشيان بازگو خواهم كرد و كاري مي: گفت 
: ه مهاجران ديدگاه بهتري داشت گفتعبداهللا بن ابي ربيعه كه نسبت ب. از خود برانند

عمرو بن عاص . وندان ما هستنداند، اما خويشا آنها گرچه با ما مخالفت كرده. چنين مكن
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برند كه عيسي پسر مريم  دهم كه آنها گمان مي به خدا سوگند پادشاه را خبر مي: گفت
: فردا عمرو نزد پادشاه رفت و گفت صبح: گويد ام سلمه مي. بندگان است از اي بنده

در پي . گويند آنها در مورد عيسي پسر مريم سخن ناپسند و ناخوشايندي مي! پادشاها 
  .گويند، بپرس آنان بفرست و از آنچه درباره عيسي مي

ا از عقيدة آنان در پادشاه كسي را به دنبال مهاجران فرستاد تا آنها ر: گويد يام سلمه م
انان مسلم. مورد عيسي بپرسد و مسلمانان تاكنون به چنين مشكلي گرفتار نشده بودند

به خدا : سي بن مريم چه خواهيد گفت؟ گفتنددربارة عي: جمع شدند و به يكديگر گفتند
حال نتيجه هر چه . سوگند همان چيزهايي را خواهيم گفت كه پيامبرمان فرموده است

: نجاشي رسيدند، نجاشي به آنها گفتوقتي مسلمانان مهاجر به حضور . اشدخواهد ب مي
گوئيد؟ جعفر در پاسخ اظهار داشت درباره او همان  دربارة عيسي بن مريم چه مي

بنده خدا و رسول او و روح و ) عيسي(اعتقادي را داريم كه پيامبرمان آورده است كه او 
: گويد ام سلمه مي. القاء كرده استاكدامن كلمة اوست كه آن را به مريم، دوشيزه و پ

به خدا سوگند چنين : مين زد و قطعه چوبي برداشت و گفتنجاشي دستش را به ز
هر . برويد شما در امان هستيد: يل و قال كنيد و به مسلمانان گفتاست هر چند شما ق

باشم و شود، دوست ندارم كه كوهي از طال داشته  كس به شما ناسزا بگويد، مؤاخذه مي
هداياي فرستادگان قريش را به خودشان : ، فردي از شما را آزار دهم و گفتدر مقابل

به خدا سوگند، خداوند وقتي كه پادشاهي را به من . برگردانيد؛ ما به آن نيازي نداريم
بازگرداند از من رشوه نگرفت كه اكنون من در برابر انجام كارهايي كه الزمة پادشاهي 

مردم و در ارتباط با من از مردم اطاعت نكرد كه من در ارتباط با او از  است رشوه بگيرم
سرافكنده و شرمگين از دربار نزد نجاشي بيرون  انو آن: گويد ام سلمه مي. پيروي كنم

آمدند در حالي كه آنچه آورده بودند به آنها بازگردانده شده بود و ما نزد نجاشي به 
  1.بهترين وجه اقامت نموديم

  
  م آوردن نجاشياسال

گرچه ايمانش را از قومش . را تصديق نمود  نجاشي اسالم آورد و نبوت پيامبر اكرم
كنند و بر گمراهي عالقمندند  دانست كه قومش بر باطل پافشاري مي پنهان كرد؛ چون مي
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دانست كه آنها بر عقايد باطل هر چند با عقل و نقل مخالف باشد، تعصب  و مي
 .1ورزند مي

پيامبر خدا خبر مرگ نجاشي را اعالم كرد و آنها «: چنين روايت است  ريرهاز ابوه
نجاشي را غائبانه خواند و در   نماز جنازه  را به مصلي برد و صف بستند و پيامبر اكرم

ي نجاشي در گذشت، وقت«: ت استرواي  همچنين از جابر» .2نماز چهار تكبير گفت
ادرتان ر گذشته است، پس بلند شويد و بر برامروز فردي صالح د: رسول خدا فرمود

او در سال نهم و يا سال هشتم هجرت و قبل از فتح مكه  .»اصحمه نماز جنازه بخوانيد
  3.درگذشت

  
  درسها و آموختنيها 

ثبات و پايداري مؤمنان بر عقيدة آنان در برابر انواع شكنجه و ستم از جانب  - 1
ايمان و اخالص عقايد آنان و بيان كنندة اين اشرار و گمراهان، دليلي است بر صداقت 

  .مطلب است كه هر كدام از آنها داراي شخصيتي واال و روحي پويا و انقالبي بوده است
همچنين بيانگر اين موضوع است كه اميد آنان به رضامندي خداوند به مراتب از 

كه همواره شد، بيشتر بوده است؛ چرا شكنجه و جور و محروميتي كه بر آنان وارد مي
اميال روحي و ذاتي مؤمنان صادق و داعيان مخلص بر اميال جسماني آنان غلبه دارد و 

گويند و به راحتي و لذتي كه  هاي روحي خود لبيك مي آنها شتابان به خواسته
ترين عامل در پيروزي هر  كنند و موارد ذكر شده مهم جويد، توجهي نمي جسمهايشان مي

  4.يابند هاي مردم از تاريكي و جهالت رهايي مي توده رود و دعوتي به شمار مي
شود، اين است كه پيامبر خدا نسبت به  آنچه از اين هجرت بزرگ استنباط مي - 2

آنان يارانش بسيار مهربان و دلسوز بود و همواره درصدد فراهم ساختن امنيت و آسايش 
بروند كه هيچ كس نزد او  بنابراين، به آنها دستور داد تا نزد پادشاه عادلي. بوده است
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گيرد و همان طور كه گفته بود، مهاجران در دين خود امنيت يافتند و  مورد ستم قرار نمي
  1.به بهترين صورت نزد آن پادشاه اقامت گزيدند

گرديد  رسول خدا توجه آنها را به حبشه كه جايگاه امني براي داعيان محسوب مي
ودي كامل برهاند و حمايت نمايد و اين تربيتي جلب نمود تا اين گونه آنان را از ناب

پيامبرانه براي رهبران مسلمانان در هر زمان است كه بايد با حكمت و دورانديشي براي 
ريزي نمايند و سرزميني امن جستجو كنند تا پايگاهي  حمايت دعوت و داعيان برنامه

ي، مركز براي دعوت باشد تا در صورت در معرض خطر قرار گرفتن پايگاه اصل
پس داعيان سرماية اصلي دعوت به . اي براي دعوت باشد احتياطي به عنوان پشتوانه

روند كه بايد براي حفاظت وحمايت آنان همه تالشها مبذول شود بدون اينكه  شمار مي
انگاريي در اين زمينه اعمال شود و يك مسلمان از همه انسانهايي كه  ترين سهل كوچك

  2.حيد فاصله دارند، ارزش بيشتري داردكافراند و از دين و تو
نمود بنابراين،  از هجرت به حبشه اهداف متعددي را دنبال مي  پيامبر اكرم - 3

اهدافي . سعي نمود تا عناصر مشخصي را براي محقق نمودن اين اهداف انتخاب نمايد
و  مانند گسترش اسالم و موضع قريش در برابر آن؛ قانع كردن افكار عمومي به عدالت

بر حق بودن اسالم و يا حركتهاي ديپلماسي كه دولتهاي كنوني براي شرح قضاياي خود 
  3.دهند و به دست آوردن حمايت افكار عمومي انجام مي

همچنين اهدافي مانند گشودن سرزمين جديدي براي دعوت مدنظر بود بنابراين، 
نها پيوستند و سران و بزرگان اصحاب در آغاز كار، هجرت كردند و سپس بقيه به آ

  4.سپرده شد  سرپرستي امور به جعفر
و عثمان داماد پيامبر و دخترش رقيه در   وجود جعفر پسر عموي پيامبر اكرم - 4

اي است به اين موضوع كه بايد خويشاوندان و  صدر ليست مهاجران، رهنمود و اشاره
ا اگر نزديكان رهبر خانوادة رهبر، رنجها و خطرها را تحمل نمايند و به دوش بكشند، ام

از خطر دور باشند و افرادي كه با رهبر جامعة اسالمي تناسب خويشاوندي ندارند، 

                                                           
 .312، ص الهجرة في القرآن الكريم - 1
 .333، ص 1، غضبان، ج التربية القياديه - 2
 .427، توفيق محمد سبع، ص اضواء علي الهجره - 3
 .333، ص 1، ج هالتربية القيادي - 4



471  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

 ي با شيوه و روش پيامبر اكرم ا درمعرض خطر قرار گيرند، به حق كه چنين شيوه
  1.اي عميق و بزرگ دارد فاصله
اشد بـا  اثبات مشروعيت ترك وطن به خاطر حفاظت دين، گرچه اين وطن مكه ب -5

آن همه فضيلتي كه دارد و اگر چـه مهـاجرت بـه سـرزمين غيراسـالمي باشـد؛ چنانكـه        
پرستيدند و معتقد نبودند كه عيسي بندة خداسـت   بودند و مسيح را مي نصرانيحبشيان، 

و اين مطلب در حديث ام سلمه كه در گذشته بيان گرديد، روشن شد و مسلمانان با اين 
و آنها دوباره هجرت نمودند وبـه خـاطر پيشـي گـرفتن در     هجرت، مهاجر ناميده شدند 

ابِقُونَ االَولُـونَ   : فرمايد گرفتند؛ چنانكه خداوند ميهجرت مورد ستايش قرار  الْسـو   و
خداونـد  . 2اند آنها كساني هستند كه در بيعت رضوان حضور داشته: در تفسير آمده است

ل آنكـه  جرت بـه حبشـه سـتوده اسـت؛ حـا     را به دليل ه  اصحاب و ياران پيامبر اكرم
مـورد سـتايش قـرار داده     به سرزمين كفر بوده است و آنـان را  اهللا  مهاجرت آنان از بيت

است؛ چراكه آنان به دليل حفاظت ديـن خـود و بـه اميـد عبـادت پروردگـار مهـاجرت        
لـب  ديني در سـرزميني غا  نمودند و اين حكم تا قيامت ادامه دارد كه هرگاه جهالت و بي

گرديد و مومني به خاطر حق، مورد اذيت و آزار قرار گرفت و يقـين داشـت كـه باطـل     
چيره است و اميدوار بود كه در كشور و سـرزميني ديگـر، هـر كشـور و سـرزميني كـه       

تواند به دينش عمل نمايد و پروردگارش را عبادت كند، بايد به آنجا  خواهد باشد، مي مي
  : رمايدف رت كند؛ چنانكه خداوند ميهج

 ¬!uρ ä− Ìô±pR ùQ $# Ü>ÌøópR ùQ $# uρ 4 $yϑuΖ ÷ƒr'sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çμ ô_uρ «!$# 4 χ Î) ©!$# 

ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ    ) ،115بقره(  
مشرق و مغرب از آن خدايند، پس به هر سو رو كنيد،خدا در آنجا است، «

  ».گسترده و دانا استداراي فضل و احسان همانا خداوند 
توانند نزد غيرمسلمانان  موضوع كه مسلمانان در هنگام ضرورت مي اثبات اين - 6

دهنده اهل كتاب باشد، مانند  پناهنده شوند و تحت حمايت آنها قرار گيرند، خواه پناه
بود و بعداً مسلمان شد يا اينكه مشرك باشد مانند  نصرانينجاشي كه در آن وقت 

حت حمايت و پناه خويش در آوردند كساني كه مسلمانان را بعد از بازگشت از حبشه ت
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كرد و يا مطعم  يا همانند ابوطالب، عموي پيامبر، كه همواره از رسول خدا حمايت مي
بعد از بازگشت از طايف، تحت حمايت و پناه او وارد مكه   بن عدي كه پيامبر اكرم

  1.شد
دعوت اي به  البته پذيرفتن حمايت و پناه مشركان در صورتي مناسب است كه ضربه

اسالمي نگردد يا موجب تغيير برخي از احكام دين را فراهم نياورد و مستلزم سكوت در 
برابر ارتكاب برخي از محرمات نگردد و درغير اين صورت براي مسلمان جايز نيست، 

 چنين پناهندگي را بپذيرد و دليل آن اين است كه وقتي ابوطالب از پيامبر اكرم
ا به كاري وادار نسازد كه در توانش نيست و معبودان خواست كه سخت نگيرد و او ر

مشركان را به بدي ياد نكند، رسول اهللا خود را براي بيرون شدن از حمايت عمويش 
  2.آماده كرد و نپذيرفت كه ساكت بماند و دست از تبليغ حق بردارد

انتخاب سرزمين حبشه توسط رسول خدا به عنوان محل هجرت به امر  - 7
از   نمايد كه اين انتخاب در پرتو شناخت پيامبر اكرم همي اشاره مياستراتژيك م

او از اوضاع حاكم بر كشورهاي همسايه . دولتها و مناطق پيرامونش صورت گرفته بود
آگاهي داشت و شرايط حاكم بر آن را اعم از روابط خوب و بد و ستمگر و دادگر را 

اي امني براي هجرت يارانش برگزيند كرد تا ج دانست و اين شناخت، او را كمك مي مي
گذرد و از احوال و اوضاع ملتها و حكومتها  و رهبر دعوت بايد از آنچه پيرامون وي مي

  3.مطلع باشد
رعايت امنيت در عملكرد مسلمانان صدر اسالم و كيفيت هجرت آنان به وضوح  - 8

ر نبودند، انجام اي اندك كه شانزده نفر بيشت اين هجرت در قالب مجموعه. نمايان است
آمدند،  يافت؛ چون اين تعداد وقتي يكي يكي يا دوتا دوتا مخفيانه از مكه بيرون مي

كردند واز طرفي تعداد اندك مهاجران به حركت سريع  توجه كسي را به خود جلب نمي
رفت كه  كرد؛ چون هر لحظه احتمال مي نمود، كمك مي آنها، كه موقعيت هم اقتضاء مي

ر بگيرند و دستگير شوند و شايد پنهاني صورت گرفتن اين هجرت تحت تعقيب قرا
اطالع باشند و قريشيان بعداً كه از ماجرا خبر شدند، در  باعث شد تا قريش از آن، بي

صدد تعقيب آنها برآمدند تا آنها را دستگير نمايند اما ناموفق ماندند؛ چراكه با نزديكي به 
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ن رهنمودي است بر اينكه بايد داعيان در حركتهاي دريا، هيچ كس را آن جا نيافتند و اي
دعوتي خود، جانب احتياط را مراعات نمايند و نبايد دشمن از هر نقل و حركت 

  1.مسلمانان اطالع يابد تا بتواند به حركت و دعوت، آسيب برساند
كردند كه اين  قريش از هجرت مسلمانان به حبشه راضي نبودند و احساس مي - 9

ه منافع آنها را تهديد خواهد كرد؛ زيرا ممكن بود با افزايش تعداد مهاجران، خطر در آيند
آنان به نيروي خطرناكي تبديل گردند بنابراين، مشركان تالش كردند و از راهكارهايي 
خاص براي برگرداندن مهاجران استفاده كردند وكوشيدند تا اين موقعيت جديد را از 

ايايي به نجاشي و به اسقفان دربار از جمله اين دست آنها بگيرند؛ چنانكه دادن هد
هاي آنان  در عصر حاضر نياز است تا درصدد شناسايي دشمن و برنامه. ها بود برنامه

هاي فريبكارانه آنان داشته  برآييم و تا آمادگي كامل را براي مقابله با اقدامات و نقشه
  2.باشيم
ن اجرا نمودند، ولي شكست قريش برنامة كاملي براي بازگرداندن مهاجرا -10

خوردند؛ چون نجاشي كه مسلمانان را پناه داده بود، قبول نكرد كه بدون تحقيق و 
شنيدن سخن مهاجران آنها را تحويل دهد و بدين صورت فرصت براي مسلمانان فراهم 

  .شد تا قضيه دادگرانه و آيين استوار خويش را ارائه نمايند
حاب آمد و از آنها خواست تا نزد نجاشي حاضر وقتي فرستادة نجاشي نزد اص -11

شوند، آنها گردهم آمدند و به بررسي وضعيت پرداختند و اين گونه كار مسلمانان با 
مشورت و رايزني انجام گرفت و هر امري كه از طريق رايزني و مشورت انجام گيرد، 

هاي زيادي  يشهرود؛ چون شورا چكيدة تراوش عقلها و اند احتمال موفقيت آن باالتر مي
نهايتاً آنها بر اين اتفاق نمودند كه اسالم را آن گونه كه پيامبرخدا آورده است . است

خواهد باشد و تصميم گرفتند اسالم را قاطعانه و  عرضه نمايند، حال نتيجه هر چه مي
  3.صريح ارائه نمايند؛ حتي اگر اين كار به نابودي آنها بينجامد

طالب  اع داخلي تسلط كامل داشت بنابراين، جعفر بن ابيبر اوض  پيامبر اكرم -12
را به عنوان امير مسلمانان در هجرت انتخاب نمود و نيز مسلمانان او را انتخاب كردند تا 
در حضور پادشاه سخنگوي آنها باشد و بتواند با مرد تيزهوش و زيرك عرب، عمرو بن 
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 بزرگرخنة  او را براي پر كردن اين از بود كهجعفر داراي چندين امتي. عاص، مقابله كند
يكي اينكه جعفر، پسر ابوطالب بود و با : نمود بر ديگران مقدم مي)  نبود پبامبر اكرم(

در يك خانه زندگي نموده بود؛ پس او بيشتر از ساير مهاجران، با رهبر   پيامبر اكرم
بالغت و  بايست در حضور نجاشي با دعوت و سردار امت آشنائي داشت و تنها مي

هاي قريش از نظر نسب  هاشم در ميان قبيله ترديد بني بي. گفت شيوايي سخن مي
هاشم انتخاب  تر بودند و خداوند از كنانه هاشم را برگزيد و پيامبرش را از بني معروف

پس آنها داراي فصاحت زبان و نسب عالي بودند و چون جعفر پسر عموي رسول . كرد
بود تا نجاشي بيشتر به او   خت بيشتري نسبت به محمدخدا بود، طبعاً داراي شنا

  1.اعتماد و اطمينان كند
اخالق جعفر از مشعل نبوت پرتو گرفته بود و زيبايي اندامهاي الغر او به تيره بني 

تو در آفرينش و اخالق به من شباهت «: گفت  پيامبر خدا به جعفر مي. گشت هاشم برمي
كه در برابر نجاشي قرار گرفته بود، براي ساير  پس اين نماينده اسالمي» .2داري

نمايندگان و سفراي مسلمان به خاطر فصاحت، شيوايي بيان، دانش، اخالق خوب، 
  3.بردباري، حكمت و زيركي و قيافه ظاهري الگو قرار گرفت

بود، هوشيار و زيرك   عمرو بن عاص كه نماينده دشمنان خدا و پيامبر اكرم -13
او قبل از آمدن جعفر تمام داليل خود را آماده كرده بود و آن را براي . و فريبكار بود

او از آشوب و برپا شدن غوغا در محيط مكه : نجاشي در ضمن نكات ذيل مطرح نمود
و تيرگي روابط بر اثر دعوت محمد سخن گفت؛ او سفير مكه بود و به نمايندگي ازآن 

محمد سخن گفت و به نجاشي گوشزد عمرو از خطرات پيروي از . نزد نجاشي آمده بود
مكه را به  كردكه ممكن است به زودي سرزمين او را نيز به فساد بكشند، همان گونه كه

بود، آنها رنج و  اگر محبت و دوستي قريش با نجاشي نمي: اند و گفت فساد كشيده
 شما دوست واقعي ما هستيد، رفتار«: كردند و افزود كه تحمل نميخستگي اين سفر را 

شما با قبيله ما به خوبي و مهرباني است و بازرگانان ما نزدشما از امنيت برخوردار 
كمال حسن همجواري و ارتباط . پس حداقل در مقابل خوبي بايد خوبي كرد» .هستند

طلبد كه بايد پادشاه از اين فتنة جديد بر حذر داشته شود و  مكه وحبشه اين را مي
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اند و به آن  ن است كه اينها عليه عقيده نجاشي برخاستهترين كار اين مسلمان اي خطرناك
پس آنها نه بر دين قوم . دهند كه عيسي پسر خدا است اند، آنها گواهي نمي كفر ورزيده

نمايند و به او توهين  خود و نه پيرو شما هستند و دليل اينكه آنها پادشاه را تحقير مي
كنند؛  برند، اما آنها اين كار را نمي جده ميكنند، اين است كه تمام مردم براي پادشاه س مي

دهي؟ جعفر بايد به همه اين اتهامات باطلي كه  پس چگونه آنها را نزد خود جاي مي
  1.برد داد و از بين مي سفير و نمايندة قريش به مهاجران نسبت بود، پاسخ مي

پاسخ جعفر به پرسشهاي نجاشي در نهايت هوشياري و مهارت سياسي،  -14
  .غاتي، دعوتي و عقيدتي قرار داشتتبلي

او نخست عيب و نقصهاي دوران جاهليت را برشمرد و آن را به صورتي ارائه كرد تا 
نمود تا چهرة  اي از آن متنفر گردد و او با اين كار، اين هدف را دنبال مي هر شنونده

بوت واقعي قريش را به پادشاه بشناسد و بر صفتهاي زشتي انگشت گذاشت كه جز با ن
  .روند از ميان نمي

را در اين جامعة آلوده و آكنده از زشتيها   آن گاه شخصيت واالي پيامبر اكرم
اي از همه عيبها به دور بوده و نسب و صداقت  معرفي كرد كه او چگونه در چنين جامعه

  .اش زبانزد است؛ پس او شايسته پيامبري است و امانتداري و پاكدامني
هاي دعوت پيامبران هم آهنگ است،  و منش آن را كه با شيوه جعفر، خوبيهاي اسالم

پرستي، راستگويي، اداي  جعفر از تعاليم و دستورات اسالم همانند ترك بت. اظهار داشت
امانت، صله رحم، رعايت حقوق همسايه و خوبي با آن،دست نگاه داشتن از 

  .سخن به ميان آورد ...شكني و خونريزي، برپا داشتن نماز و پرداختن زكات و  حرمت
از آنجا كه نجاشي و اسقفان از آئين مسيحيت اطالع كاملي داشتند، پس آنها از 
سخنان جعفر به اين مسئله پي بردند كه مطالبي كه او بر زبان راند، از پيامهاي پيامبران 

  .اند هستند كه موسي و عيسي و غيره با آن مبعوث شده
ني قريش با مسلمانان را رها نمودن بت همچنين جعفر يكي ديگر از عوامل دشم

پرستي مسلمانان و ايمان به آنچه بر محمد نازل شده است و آراستن زنان به اخالق و 
كردار نيك عنوان نمود، اما نجاشي را از آن گونه كه بود به خوبي ستايش كرد كه كسي 

نمايد و نيز گفت  گيرد و درميان قوم خود به عدالت رفتار مي نزد او مورد ستم قرار نمي
خواهند، آنان را شكنجه  اند تا از ستم كساني كه مي كه او را از ميان ديگران برگزيده
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هاي عمرو را   بدين صورت جعفر با اين سخنان روشن و واضح، نقشه. نمايند، بگريزند
وقتي پادشاه از آنها . درهم شكست و عقل و خرد نجاشي و اسقفهاي حاضر را اسير كرد

هاي  اي از آنچه بر محمد نازل شده است، براي او بخوانند، جعفر آيه ا پارهخواست ت
ها به قدري در آن مجلس  اين آيه. نخست سورة مريم را در نهايت زيبايي تالوت نمود

مؤثر واقع شد كه نجاشي و اسقفان دربارش به گريه افتادند و چنان گريستند كه محاسن 
ريم را براي تالوت در حضور نجاشي انتخاب جعفر سورة م. و مصحفهايشان خيس شد

نمود واين بيانگر فرزانگي و هوشياري نمايندة مهاجران بود؛ زيرا سورة مريم از مريم و 
  1.گويد عيسي سخن مي

مهارت و نبوغ جعفر در انتخاب درست موضوع و زمان مناسب باعث شد كه پادشاه 
بيانگر حكمت و هوشياري   عيسيو پاسخ او در مورد قضية  2قلباً به او گرايش يابد

دانند و عفت و  او پاسخ داد كه آنها عيسي را خدا و معبود نمي. باشد نظير وي مي كم
برند؛ بلكه عيسي ابن مريم، كلمه و روح خداست كه  پاكدامني مريم را نيز زير سؤال نمي

ر مورد آن را به مريم دوشيزه و پاكدامن القاء كرده است و تصور و اعتقاد نجاشي د
  3.عيسي همانند آن چيزي بود كه جعفر بيان نمود

كنيم و هرگز او را  عالوه بر آن جعفر نيز توضيح داد كه ما براي نجاشي سجده نمي
دانيم؛ چون سجده براي كسي جز خدا، شايسته نيست، اما پادشاه را  با خدا برابر نمي

كنيم همان  م و بر او سالم ميگذاري كنيم؛ بلكه به او احترام مي تحقير و توهين هم نمي
  4.فرستند كنيم سالمي كه اهل بهشت به يكديگر مي طور كه بر پيامبر خود، سالم مي

نتيجة امر اين بود كه نجاشي، صداقت و راستگويي اين قوم را اعالم كرد و يقين كرد 
پيامبري كه . كه اينها راستگو هستند و تصميم گرفت كه در خدمت پيامبر خدا باشد

آمد و تصميم گرفت تا با  اي كه نزد موسي مي آيد همانند فرشته اي نزد او مي شتهفر
: از اين رو به عمرو گفت . خود را به خداوند نزديك نمايد  حمايت ياران پيامبر اكرم

  5.گردد با قطع رابطه بازرگاني قريش هيچ ضرري متوجه من نمي
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رابر مقاومت مسلمانان و برنامه قريش در جبهة سياسي، معنوي و تبليغاتي در ب -15
  .هاي محكم آنان شكست خورد و شيوه
: است كه فرمود  موضع جعفر و برادرانش مصداق اين گفتة پيامبر اكرم -16

شود  هركس با ناخشنود كردن مردم، رضامندي خدا را بجويد، خداوند از او راضي مي«
خداوند او را به مردم و هر كس با ناخشنود كردن خدا رضامندي مردم را بجويد، 

  1».سپارد مي
پس مهاجران حبشه درصدد خشنودي خداوند بودند با اينكه از ظاهر امر چنين به 

با سخنان آنها ناراضي شوند، اما نتيجه اين شد كه خداوند  نصرانيهارسيد كه  نظر مي
امبر قلب پادشاه حبشه را براي آنها مسخر نمود تا اينكه او سخن حق را كه با دعوت پي

  2.موافق بود، به زبان آورد  اكرم
برخي از مسيحيان از نظر اعتقادي پايبند اصول و مباني مسيحيت بودند، اما  -17

از . جرأت اظهار اعتقادات خويش را به دليل چيره و غالب بودن پيروان مشركان نداشتند
ود را پنهان جمله كساني كه عقيدة صحيح داشتند، پادشاه حبشه بود و او اين ايمان خ

نمود تا با قومش مدارا نمايد و اين گونه بقاء خود و پادشاهي خود را تضمين نمايد،  مي
اما وقتي در اين آزمون قرار گرفت، ايمانش را آشكار كرد تا پروردگارش را راضي كند 

پادشاه حبشه با اتخاذ . و وجدان خويش را راحت نمايد و از گروه مؤمن حمايت نمايد
  3.اسم خود را در رديف رادمردان و بزرگان تاريخ ثبت نموداين موضع 

بريم كه پرداختن  با توجه به مهاجرت مسلمانان به حبشه به اين موضوع پي مي -18
ابن . تر است به مسائلي كه نسبت به برخي از احكام اسالم در اولويت قرار دارد، مهم

از هجرت به مدينه به نماز حضر  بعد«: گويد داند، مي ندانستن را عذر ميكه ) رح(تيميه
دور بودند مانند كساني كه در مكه يا   افرادي كه از پيامبر اكرم. افزوده شد) و اقامت(

آنها را به اعادة نماز   خواندند و پيامبر اكرم در سرزمين حبشه بودند دو ركعت مي
  4».دستور نداد
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شود و اصحاب  هكار نميهيچ كس قبل از دانستن و اقامة حجت گنا«: گويد ذهبي مي
كه به حبشه مهاجرت نموده بودند، آياتي كه در مورد حرام بودن   و ياران پيامبر اكرم

گرديد بنابراين،  گرديد، بعد از چند ماه به آنان ابالغ مي بودن برخي از مسائل نازل مي
نص به شدند تا اينكه  آنها در اين امور به علت آگاهي نداشتن به اين معذور شمرده مي

  1»... .رسيد  آنها مي
رسيم كه هر جهاد بر حسب نياز از ديگري  از هجرت به حبشه به اين نتيجه مي -19

بنابراين، اگر هجرت به مدينه جهادي بود كه خداوند فضيلت . داراي برتري است
اند، گرچه  مهاجران مدينه را ذكر نموده است، اين فضيلت را مهاجران حبشه نيز دريافته

بپيوندند؛   دير شد و تا فتح خيبر نتوانستند به پيامبر اكرم  ن آنها به پيامبر اكرمپيوست
دستور داده بود تا مهاجراني كه دوبار با كشتي هجرت كرده بودند،   چراكه پيامبر اكرم

  2.در حبشه باقي بمانند
اسماء بنت عميس از جمله كساني : ايت است كه گفترو  از ابوموسي اشعري

آمد و پرسيد اين  عمر. روزي به ديدار حفصه رفته بود. ه همراه ما هجرت كردبود ك
حبشي همين است؟ همين : عمر گفت. اسماء بنت عميس است: كيست؟ حفصه گفت

عمر گفت ما از شما در هجرت . بلي: از راه دريا آمده است؟ اسماء گفتاست كه 
اسماء خشمگين شد و . وارتريمتر و سزا نزديك  سبقت گرفتيم؛ پس ما به پيامبر اكرم

خورده  ايد، گرسنة شما خوراك مي بوده  به خدا سوگند شما همراه پيامبر اكرم: گفت 
 و نادانتان پند گرفته است و ما به خاطر خدا و پيامبرش در سرزميني دور و دوست

امبر وقتي پي. خواهم گفت  ايم و من اين قضيه را به پيامبر اكرم در حبشه بوده نداشتني
پيامبر . گويد عمر چنين و چنان مي! اي رسول خدا: تشريف آورد، اسماء گفت  اكرم
فرمود كه : من به او چنين و چنان گفتم: تو در جوابش چه گفتي؟ گفت: فرمود اكرم

او و يارانش يك بار . تر و سزاوارتر نيست همين طور است، او از شما به من نزديك
ابوموسي : گويد  اسماء مي. ايد كشتي دو بار هجرت كرده اند، ولي شما اهل هجرت كرده

پرسيدند  آمدند ومرا از اين حديث مي ديدم كه گروه گروه نزد من مي و اهل كشتي را مي
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تر  هيچ چيز در دنيا از اين بيشتر باعث شادماني آنها نشده بود و هيچ چيز برايشان بزرگ
  1.ورد آنها گفته بوددر م  تر از چيزي نبود كه پيامبر اكرم و مهم
از سرزمين حبشه آغاز شد و اين بدون شك   اسالم آوردن عمروبن عاص -20

رود و بيانگر دستاوردهاي دعوت است كه  اثري از آثار هجرت حبشه به شمار مي
براساس ديدگاه ابن حجر و همچنين . مهاجران در طي اقامت در حبشه محقق نمودند

اين موضوع . وبن عاص به دست نجاشي مسلمان شدبراساس بسياري از روايات، عمر
كدام صحابي به دست فردي تابعي مسلمان : ندگوي اي لطيفه مانند چنين مي را به گونه

 ي همچنين رواياتي اشاره به اين مطلب دارد كه عمرو به دست جعفرنقارز؟ 23شد
  .مسلمان شد

گسستني با هجرت حبشه با ام حبيبه ارتباطي محكم و نا  ازدواج پيامبر اكرم -21
ام حبيبه . زنان پايدار مهاجر معني و مفهومي بزرگ در بردارد دارد و ازدواج او با يكي از

در آمد و اين داستان در كتابهاي حديث آمده   در حبشه بود كه به عقد پيامبر اكرم
و روايت نموده است كه ا خود با سند صحيح از ام حبيبه است؛ چنانكه ابوداود در سنن
آن گاه نجاشي او را . عبيداهللا در سرزمين حبشه درگذشت. همسر عبيداهللا بن جحش بود

به عقد پيامبر خدا درآورد و به او چهارهزار مهريه داد و او را همراه شرحبيل بن حسنه 
  4.فرستاد  نزد پيامبر خدا

ه با بررسي وقايعي كه در طي هجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد به اين نتيج
كرد و در غمشان  احوال و اوضاع مهاجران را دنبال مي  رسيم كه پيامبر اكرم مي

ام حبيبه تنها زن . نمود كرد و از پايداري آنان تقدير مي شريك بود و آنان را تشويق مي
دردي كرد؛ به او توجه داشت و در مصيبتش با او هم  مهاجري نبود كه پيامبر اكرم

  5.چنين كرده بودنيز  بلكه قبالً با سوده
وقتي سوده به همراه همسرش از حبشه به مكه بازگشت، همسرش سكران بن عمرو 

و از او كسي را نزد او فرستاد   اش تمام شد، پيامبر اكرم بعد از اينكه عده. درگذشت
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به مردي از : فرمود  پيامبر اكرم. اختيار من با شماست: سوده گفت. خواستگاري كرد
سوده، حاطب بن عمرو بن عبدشمس . تا تو را به ازدواج من در بياورد ات بگو خانواده

ضمناً سوده اولين . درآورده شد  بن عبدود را وكيل كرد و توسط او به عقد پيامبر اكرم
  1.زني بود كه پيامبر خدا بعد از خديجه با او ازدواج كرد

پي   يامبر اكرمتوان به فلسفه تعدد ازدواج و چند همسري پ از اين دو واقعه مي
توان گفت  همچنين مي. برد، گرچه نبايد اهميت ويژة زنان دلير و مهاجر را ناديده گرفت

از ازدواج با ام حبيبه اين بود كه از دشمني بني اميه به صورتي   كه هدف پيامبر اكرم
اميه، ابوسفيان كه پدر ام حبيبه بود،  عام و به خصوص از كينه و عداوت رهبر بني

  2.دبكاه
از آنجا كه پيامبر خدا به هدايت قومش به شدت عالقمند بود، لذا براي جلب قلوب 

اي كه تضادي با ارزشهاي اسالمي نداشت،  و متوجه ساختن آنان به اسالم از هر وسيله
  3.نمود جهت هدايت آنها استفاده مي

ه دوست نداشت ب  اند كه پيامبر اكرم برخي از پژوهشگران بر اين عقيده -22
  :نمايند داليل آن را چنين بيان ميحبشه هجرت نمايد و 

آن حضرت سرزمين هجرت خود را در خواب ديده بود كه سرزميني است  - 1
كرد  گمان مي  داراي درختان خرما كه در بين دو دشت سوخته قرار دارد و پيامبر اكرم

  .باشد) احساء( تكه سرزمين هجر
گسترش سلطة آن را  كه انتشار دعوت ووضعيت جغرافيايي حبشه طوري بود  - 2

  .كرد بر جهان دچار مشكل مي
انتخاب جزيرة عربي و مكه و مدينه براي نزول وحي و مركز حركت دين اتفاقي  - 3

  4.نبود؛ بلكه به خاطر برخورداري از ويژگيهاي زيادي انتخاب شده بودند
اند، در كنار  ويدهداد تا ديني كه به آن گر محيط حبشه به مسلمانان اجازه نمي - 4

كردند، چنين  مسيحيت رشد كند و روميها كه بر مسيحيت در جهان فرمانروايي مي
  1.دادند اي به حبشيها نمي اجازه

                                                           
 .3، ص 8، ج الطبقات - 1
 .707 – 706مهدي رزق اهللا، ص . ، دالمصادر االصليهالسيرة النبويه في ضوء  - 2
 .188، ص الهجرة االولي - 3
 .170، 169، ص الغرباء االولون - 4
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هجرت به حبشه در كاستن جايگاه قريشيان نزد ساير عربها اثر به سزايي داشت  -23
آن  شد؛ چون محيط و جامعة و موضع قريش در برابردعوت وحامالن محكوم مي

عصرعرب به پناه دادن فرد بيگانه و ناآشنا و گراميداشت پناهنده و همسايه افتخار 
نمودند و از انجام ندادن اين امور به خاطر  كرد و در اين كار با يكديگر رقابت مي مي

جستند؛ در حالي كه با هجرت مسلمانان به حبشه اين نكته اثبات  ننگ و عار، دوري مي
ه حبشيها از قريشيان سبقت گرفتند؛ چراكه آنان كساني از اشراف گرديدكه در اين زمين

مردم و از ضعيفان و از غرباي قريش را پناه دادند كه قريش آنها را طرد كرده و با آنها 
  2.بدرفتاري نموده بودند

                                                                                                                                                    
 .320، ص الهجرة في القرآن الكريم – 161تا  156، ص اضواء علي الهجره - 1
 .171 -  170، ص الغرباء االولون - 2



 

  
  

  فصل سوم
  سال اندوه و رنج و آزمون جانكاه طائف

  وفات ابوطالب -1
الب در آخر سال دهم بعثت، ابوطالب ط بعد از پايان محاصرة شعب ابي

كرد و در صورت قصد سوء به ايشان  ابوطالب پيامبر خدا را حمايت مي.1درگذشت
  . 3داد و او را ياري مي 2شد خشمگين مي

  
  رضي اهللا عنها وفات خديجه -2
. 4سه سال قبل از هجرت به مدينه در سال وفات ابوطالب، درگذشت المؤمنين خديجه ام

طالب و خديجه اندوه و غم رسول خدا به خاطر از دست دادن اين دو كه از با وفات ابو
ابوطالب پشتيبان خارجي . رفتند، چندبرابر شد هاي دعوت و حركت وي به شمار مي پايه

كرد و خديجه، پشتيبان داخلي ايشان بود  دفاع مي  بود كه در برابر قوم از پيامبر اكرم
بنابراين، پس از مرگ ابوطالب كافران . كاست ميكه از دشواري بحرانها و رنجهايش 

رساندند كه در دوران حيات  جرأت كردند و آزارهايي به او مي  قريش، بر پيامبر اكرم
بدين صورت مرحلة دشواري درزندگي . 5ابوطالب خيال چنان كارهايي را نداشتند

زمونها و رنجهاي آغاز گرديد كه در اين مرحله به مشكالت و سختيها و آ  پيامبر اكرم
زيادي مواجه شد؛ چون در عرصة دعوت، تنها مانده بود و ياوري جز خدا نداشت؛ با 
وجود اين به رساندن پيام پروردگارش به مردم همچنان ادامه داد و در اين راستا 
رنجهايي را تحمل نمود كه كوهها توان تحمل آن را ندارند و وقتي سختيها و آزمونها بر 

                                                           
 .194، ص 7، ج فتح الباري - 1
 .193همان، ص  - 2
 .195، ص 1، ج مسلم صحيح - 3
 .185همان، ص  - 4
  .34، ص محنة المسلمين في العهد المكي - 5
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هر خودش كه در آن رشد كرده بود و در ميان قومش كه همه او را آن حضرت در ش
شناختند به اوج خود رسيد، تصميم گرفت تا به شهري ديگر و نزد قومي ديگر برود  مي

و دعوت خود را به آنها ارائه دهد به اميد اينكه آنها آنچه را او از سوي خدا برايشان 
ترين شهر به مكه بود، در  ئف را كه نزديكبراي اين منظور راه طا. آورده بود، بپذيرند

  1.پيش گرفت
  

  سفر رسول خدا به طائف
پيامبر خدا در امر دعوت، پيامبران قبل از خود را الگو قرار داده بود، به عنوان مثال 

ي حضرت نوح حدود نهصد و پنجاه سال از عمر خود را صرف دعوت قوم خود به سو
  : گويد خدا نمود؛ چنانكه قرآن مي

 y] Î7n=sù öΝ Îγ‹Ïù y#ø9 r& >π uΖy™ ωÎ) š⎥⎫Å¡÷Ηs~ $YΒ% tæ    )14 ،عنكبوت(  
ار هاي مختلف تكر داد و آن را به شيوه در اين سالهاي طوالني او فقط دعوت مي

  : گويد نمود؛ چنانكه قرآن مي مي
 !$̄Ρ Î) $uΖ ù=y™ ö‘ r& %·nθçΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïμ ÏΒöθs% ÷βr& ö‘É‹Ρ r& y7 tΒöθs% ⎯ ÏΒ È≅ö7s% βr& óΟßγu‹Ï? ù'tƒ 

ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∪ tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ÎoΤÎ) ö/ ä3s9 ÖƒÉ‹tΡ î⎦⎫ Î7•Β ∩⊄∪ Èβr& (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# 

çνθà) ¨?$# uρ Èβθãè‹ÏÛr& uρ ∩⊂∪ öÏ øótƒ / ä3s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡ èŒ öΝ ä.ö½jzxσãƒuρ #’n<Î) 9≅y_r& 

‘‡Κ |¡•Β 4 ¨βÎ) Ÿ≅y_r& «!$# # sŒÎ) u™!% ỳ Ÿω ã̈zxσãƒ ( öθs9 óΟçFΖ ä. šχθßϑn=÷ès? ∩⊆∪ tΑ$s% 

Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) ßNöθtãyŠ ’ÍΓ öθs% Wξø‹s9 #Y‘$yγtΡ uρ ∩∈∪ öΝ n=sù óΟèδ ÷ŠÌ“ tƒ ü“Ï™ !% tæßŠ ωÎ) #Y‘#tÏù 

∩∉∪ ’ÎoΤÎ) uρ $yϑ̄=à2 öΝßγè? öθtãyŠ tÏ øótGÏ9 óΟßγs9 (# þθè=yèy_ ÷ΛàιyèÎ6≈ |¹r& þ’Îû öΝÍκÍΞ# sŒ#u™ 

(#öθt±øótGó™ $# uρ öΝåκu5$uŠÏO (#ρ•|Àr& uρ (#ρçy9 õ3tFó™$# uρ #Y‘$t6õ3ÏGó™ $# ∩∠∪ ¢ΟèO ’ÎoΤÎ) öΝ åκèEöθtã yŠ 

#Y‘$yγÅ_ ∩∇∪ §Ν èO þ’ÎoΤÎ) àMΖn=ôãr& öΝ çλm; ßNö‘ uó r& uρ öΝçλm; # Y‘#u ó  Î) ∩®∪ àMù=à) sù 

(#ρãÏ øótFó™ $# öΝä3−/ u‘ …çμ ¯Ρ Î) šχ%x. # Y‘$¤ xî   )10 -  1 ،نوح(  
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همت ازت به سوي خدا بازنايستاد ورغم گذشت اين زمان طوالني، نوح از دعو علي
انديشي او در استفاده از اوقات و  نشد و بينش و چاره كاسته او در رساندن رسالتش

  :گويد انكه آلوسي در تفسير خود ميهاي گوناگون ضعيف نگرديد؛ چن شيوه
 Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) ßNöθtãyŠ ’ÍΓ öθs%    
  ».دمپروردگار، من قوم خود را به طاعت و ايمان فرا خوان«
 Wξø‹s9 #Y‘$yγtΡ uρ   
  ».شب و روز و بدون وقفه اين كار را كردم«

  : وده و قبل از آن تكرار نموده استآنگاه رويگرداني و اصرار آنها را بر كفر بيان نم
 §Ν èO þ’ÎoΤÎ) àMΖn=ôãr& öΝ çλm; ßNö‘ uó r& uρ öΝçλm; #Y‘#u ó  Î)      
  ».اي گوناگون دعوت دادمه آنها را بار بار به صورتهاي مختلف و شيوه«

  .و اين بيانگر تعميم صورتهاي دعوت است بعد از آنكه فراگير بوده است
  :و فرمودة الهي
 ¢ΟèO ’ÎoΤÎ) öΝ åκèEöθtãyŠ #Y‘$yγÅ_      
  ».سپس آنها را آشكارا دعوت دادم«

بيانگر اين موضوع است كه آشكارا دعوت دادن بر دعوت پنهاني و سري مقدم و 
تر است براي كسي كه هدفش اجابت باشد و اين  دعوت علني شايسته برتري دارد و

  1.گردد؛ چون دقت وتوجه مدعو را همراه دارد بيشتر باعث اجابت مي
او به . كرد هاي متنوع و گوناگوني در دعوت استفاده مي پيامبر خدا نيز از شيوه

داد و  ميآميز و هم در ضمن جنگ دعوت  صورت پنهاني و علني و به صورت مسالمت
همچنين داستانهاي . كرد به صورت جمعي و فردي و در سفر و اقامت ابالغ رسالت مي

هاي روشنگري با  نمود و از وسيله كرد و مثالهايي بيان مي گذشتگان را حكايت مي
داد  نمود و مژده مي كرد و نيز تشويق مي كشيدن خط روي زمين و غيره استفاده مي

به هر حال ايشان در هر لحظه و در هر حال و با . ترساند داد و مي ضمن آنكه بيم مي
رود، سپس خود را به  و اينك به طائف مي 2هاي گوناگون، اهل مكه را دعوت داد شيوه

                                                           
 .89، ص 10، ج تفسير آلوسي - 1
 .123، بادحدح، ص مقومات الدعوه و الداعيه - 2
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نمايد؛ زيرا شايسته نيست در مراحل  دارد و بعد از آن، هجرت مي ها عرضه مي قبيله
  .ت را ادامه بدهدبايست تا آخر عمر امر دعو دعوت تا خبري صورت گيرد و مي

نمود؛ او از قبيلة ثقيف  آن حضرت براي ايجاد مركز جديدي براي دعوت، تالش مي
هايشان را فرستادند تا او را سنگ بزنند و در  كمك خواست، اما ثقيف نپذيرفت و بچه

واقدي تاريخ . بود مالقات كرد و مسلمان شد نصرانيراه بازگشت از طائف با عداس كه 
وال سال دهم بعثت و بعد از مرگ ابوطالب و خديجه بيان كرده و گفته سفر طائف را ش

  1.مدت اقامت آن حضرت در طائف ده روز بوده است: است 
  

  داليل انتخاب شهر طائف براي دعوت -1
قريش در طائف اهدافي . آمد اي استراتژيك براي سران قريش به حساب مي طائف منطقه

دند و در گذشته تالش زيادي براي تصرف طائف داشتند كه به آن چشم طمع دوخته بو
انجام داده بودند و براي اين منظور به وادي وج يورش بردند؛ چون درختان و 
كشتزارهاي فراواني داشت تا اينكه ثقيف از قريش احساس ترس نمود و با آنها پيمان 

وتمندان مكه بسياري از ثر. 2دوس را نيز در شمار آنها قرار داد دوستي بست و قبيله بني
كردند؛ به ويژه قبيلة  در طائف امالكي داشتند و فصل تابستان را در آنجا سپري مي

اي با طائف داشتند همان طور كه بني  هاشم و عبدشمس ارتباط دائمي و گسترده بني
مخزوم منافع مالي مشتركي با ثقيف داشتند بنابراين، حركت رسول خدا به طائف، 

اي او را  توانست در طائف نفوذ نمايد و قبيله ن اگر او ميحركتي حساب شده بود؛ چو
انداخت وامنيت و منافع  داد، اين امر عالوه بر آنكه قريش را به هراس مي ياري مي

كرد؛ به محاصره وتحريم وانزواي قريش از  اقتصادي آنها را به صورت مستقيم تهديد مي
بيانگر اين مطلب است   ر اكرمانجاميد و اين حركت سياسي و دعوتي پيامب بيرون مي

كه ايشان براي تأسيس دولتي مسلمان يا نيروئي كه خود را وارد ميدان نبرد نمايد، از 
كرد؛ چون وجود دولت و نيرويي توانمند از وسايل مهم در  اسباب و و سايل استفاده مي

به مركز با رسيدن به طائف، مستقيماً   پيامبر اكرم. رساندن دعوت خدا به مردم است
  3.گيري سياسي رفت قدرت و تصميم
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  گيري طائف رهبري و نيروي تصميم -2
پيمانانشان بر طائف مسلط بودند و رهبري آن را برعهده داشتند و رياست  مالك و هم بني

امور مذهبي نيز در دست اين دوگروه بود؛ عالوه بر آن رهبري سياسي و ارتباطات 
داشتند، اما با وجود اين آنها در وضعيتي نبودند كه فراشهري و اقتصادي را نيز در دست 

بتوانند از طائف كه سرسبزترين سرزمين عربها بود و بيش از جاهاي ديگر، جلب توجه 
مالك و هم پيمانانشان  شد دفاع نمايند بنابراين، بني كرد و چشم طمع به آن دوخته مي مي

قدرتمندي بودند قبايل د و اينها عامر در هراس بودن از طرف قبيله هوازن و قريش و بني
بنابراين، رهبران طائف، . كه توانايي غارت و به يغما بردن اموال و امالك را داشتند

آميز و حفظ استقرار و ثبات سياسي را از طريق  سياست صلح و رفتار و مسالمت
قراردادها و پيمانها در پيش گرفته بودند و اين همان راهي بود كه قريش به عنوان 

مالك هم براي درامان بودن از شر  راهبردي سياسي براي خود برگزيده بود؛ پس بني
هوازن و هم براي تحكيم روابط خود با آنان و از طرفي با قريشيها رابطه داشت و پيمان 

  1.بست تا از سوي آنها درامان باشند مي
انست كه در د خبر نبود و مي رسول خدا با سفر به طائف از اين روابط و پيمانها بي

طائف، قدرت و نيرويي منسجم و متحد وجود ندارد و قدرت براساس قراردادي داخلي 
تر در بيرون طائف  اي قوي بين دو قبيله تقسيم شده است و هر يك از آنها به قبيله

توانست حمايت يكي از اين دو قبيلة صاحب  مي  وابسته هستند؛ پس اگر پيامبر اكرم
آورد، چنين امري در ميزان نيروهاي سياسي اثر بزرگي  ست ميقدرت در طائف را به د

نمود، به راستي برنامه و  توانست حمايت همپيمانان قريش را كسب مي داشت و اگر مي
داد و اين امر ناممكن نبود؛ چراكه رسول  رسيد و نتيجه مي تعاليم او به كمال خود مي

ش براساس ترس از آنها است و باور دانست كه بيشتر دوستي اين اردوگاه با قري خدا مي
با اين برآورد و ارزيابي   مذهبي و ديني نقش كمتري در اين پيمانها دارد و پيامبر اكرم

از اوضاع سياسي طائف وقتي وارد طائف شد، در آغاز نزد فرزندان عمرو بن عمير كه 
قبيلة هوازن  مالك كه با برقراركنندگان رابطه و پيمان با قريش بودند رفت و نزد بني

به   وقتي پيامبر اكرم«: گويد  ابن هشام در سيره خود مي. 2پيمان دوستي داشتند نرفت
طائف رسيد نزد افرادي از قبيلة ثقيف رفت كه در آن روز سران و اشراف آن قبيله به 
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رفتند و آنها سه برادر به نامهاي عبدياليل بن عمرو، مسعود بن عمرو و حبيب  شمار مي
آن حضرت با آنها . 1زن يكي از آنان قريشي و از قبيلة بنو جمح بود. بودند بن عمرو

كردند، از اين رو  ديدار كرد، اما فرزندان عمرو بسيار ترسو بودند و خيلي احتياط مي
ادب را با او  خردي و گستاخي و بي را نپذيرفتند؛ بلكه نهايت بي  دعوت پيامبر اكرم

  .روا داشتند
وقتي چنين : يد شده بود برخاست و به آنان گفتلي كه از آنها ناامپيامبر خدا در حا

بر اين عقيده بود كه اطالع   ؛ چراكه پيامبر اكرم2كرديد، ماجراي سفر مرا پنهان داريد
خواست  از اين رو مي. آورد قريش از اين موضوع، موجبات تحريك آنان را فراهم مي

و پيامبر  3او براي قريش آشكار نگردداين ارتباطات پنهاني انجام شود و تحركات 
  : ب پرهيز و احتياط را رعايت نمايدنمود تا جوان بنا به داليل ذيل سعي مي اكرم

خواهد به جايي دور  از مكه پياده بيرون رفت تا قريش گمان نبرد كه او مي –الف 
و  انگيخت كرد، شبهات و ترديدهايي را برمي برود؛ چون اگر او با سواري حركت مي

قريش براساس اين حدس كه قصد مسافرت به خارج از مكه را دارد، از مسافرت او 
  . آوردند ممانعت به عمل مي

زيد را به عنوان رفيق سفر خود انتخاب كرد؛ زيرا زيد   پيامبر اكرم –ب 
داد؛  ديد، شك و ترديدي به خود راه نمي پسرخواندة پيامبر بود و اگر كسي او را مي

روابط محكم و بسيار نزديكي داشت و از طرفي پيامبر   پيامبر اكرمچون زيد با 
دانست  شناخت و اخالص و امانتداري و صداقت او را خوب مي زيد را كامالً مي اكرم

در همراهي به او   نمود و پيامبر اكرم و زيد مورد اطمينان بود و رازي را افشا نمي
ويش را چه قبل از اينكه مورد اصابت قرار اعتماد نمود و او نيز جوانمردي و رفاقت خ

گيرد و يا زخمي گردد و يا بعد از آن به اثبات رساند؛ چراكه خود را سپر بالي آن 
  . حضرت كرده بود

برخورد و رفتار زشت و همراه با تمسخر و استهزاء رهبران   پيامبر اكرم –ج 
ماجراي سفر او را پنهان طائف را تحمل نمود و خشمگين نشد؛ بلكه از آنها خواست تا 

گرديدند، نه تنها  دارند و اين اقدامي محتاطانه بود؛ چون اگر قريش از اين ارتباط آگاه مي
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گرفتند؛ بلكه ممكن بود به شكنجه و جفاي خود شدت بدهند و  او را به باد مسخره مي
  1.بكوشند تا حركت او را در مكه و خارج از آن كنترل نمايند

  
  دعا تضرع و -3
به   اي بودند، خبر مسافرت پيامبر اكرم ز آنجا كه بنو عمرو انسانهاي پست و فرومايها

خردان و بردگان خود را واداشتند كه او را ناسزا گويند  طائف را پنهان نكردند؛ بلكه بي
و چنان سنگ زدند كه پاهايش خونين و كفشهايش آغشته به خون گرديد و خون پاكش 

ريخت و آنها همچنان به ناسزا گفتن و سنگ زدن ادامه دادند  در سرزمين طائف به زمين
  .تا اينكه آنها را مجبور كردند تا به ديوار باغ عتبه و شيبه فرزندان ربيعه پناه ببرند

نپسنديدند كه نزد آنها بنشيند بنابراين،   عتبه و شيبه آن جا بودند، اما پيامبر اكرم
و آن جا نشستند و آن دسته از سبكسران و  همراه زيد به سايه درخت انگوري رفتند

پيامبر و زيد زير سايه . خردان و اراذل و اوباش ثقيف از تعقيب دست برداشتند بي
با وجود اينكه پسران ربيعه برخورد سبكسران اهل . درخت نشستند تا استراحت نمايند

ندادند و پيامبر ، ديدند، اما هيچ عكس العمل و اقدامي انجام  طائف را با پيامبر اكرم
گار متوجه شد و با حالتي خسته و اندوهگين و سرشار از حزن و اندوه به پرورد اكرم

  : از او چنين خواست
از ناتواني خود و از كمي چاره در كار خويش و از خفت وخواري ام در ! پروردگارا

تضعفان و تو پروردگار مس! ترين مهربانان اي مهربان. كنم نزد مردمان به تو شكايت مي
اي كه بر من پرخاش نمايد يا به  گذاري؟ به بيگانه مرا به چه كسي وا مي. پروردگار مني

اي؟ اگر تو بر من خشم نگيري من هيچ باكي  دشمني كه زمام امور مرا به او سپرده
. ندارم، اما آسايش و آرامشي كه برايم عنايت فرمايي، براي من گواراتر و سازگارتر است

تو كه تاريكيها بدان روشن شده و كار دنيا و آخرت با آن سامان يافته  به نور جمال
برم از اينكه خشم تو بر من فرود بيايد يا ناخشنودي تو شامل حال  است، به تو پناه مي

هيچ كس را . من گردد و هر چه خواهي مرا عتاب كن تا سرانجام از من خشنود گردي
  2».توجز تو توان و نيرويي نيست مگر از جانب 
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با خداوند به عمـق عقيـدة توحيـدي رسـول خـدا و        براساس مناجات پيامبر اكرم
شويم؛ چراكه او به سبب ايـن انـدوه فراگيـر و     ميزان پاكباختگي او براي خدا، متوجه مي

درپي احساس ننمود كه اذيت و آزار را از خود دور نمايد و يا براي خود زندگي آرام  پي
ها چـون در راه خـدا بـود، بـراي او      واهد؛ بلكه همة اين شكنجههمراه با ناز و نعمت بخ

هراسـيد كـه مبـادا او در كـاري از كارهـاي       شيرين بود اما او از خشم پروردگـارش مـي  
پروردگـار   رضـايتي دعوت، ناآگاهانه كوتاهي كرده باشد و آن گاه در معرض خشـم و نا 

وي بود و از آنجا كه ايـن  قرار گيرد؛ چراكه رضايت و خشنودي خداوند باالترين هدف 
بايسـت در   هـا مـي    اش بر آن بود كه همة خواسته هدف، هدفي مهم و اساسي بود، عقيده

جهت تحقق آن مسخر گردند بنابراين، هر مصيبت و باليـي كـه نتيجـة آن رضـامندي و     
گـردد؛   خشنودي پروردگار را در پي داشته باشد، نعمت و رفـاهي بـزرگ محسـوب مـي    

پـس   »والحول والقوة اال بـاهللا «: ش را با اين كلمه به پايان رساندايسپس آن حضرت دع
مؤمن بدون اذن و اراده و ياري خداوند توانايي متحول شدن از حالت سختي به حالـت  

تواند وضعيت ترس را بـه وضـعيت امنيـت مبـدل نمايـد و نيـز        آسايش را ندارد و نمي
  1.ا نداردتوانايي رويارويي با سختيها و تحمل ناپسنديها ر

ترين عبادتهاست و در زمينه حمايت انسان و محقق نمودن  گمان دعا از بزرگ بي
امنيت او، سالحي كارساز است؛ زيرا انسان هر چند هوشيار و خردمند باشد، همواره در 
معرض لغزشها و شكست قرار دارد و چه بسا انسان مسلمان در موقعيتها و مواضعي 

حلي بيابد، جز  ماند و براي اينكه راه ز تدبير و انديشيدن باز ميشود كه كامالً ا گرفتار مي
  .اي ندارد اينكه با دعا به خدا پناه ببرد، چاره

بعد از اينكه اهل طائف او را مورد اذيت و آزار و مسخره قرار دادند و   پيامبر اكرم
پناه برد و بعد  او را از شهر خود بيرون نمودند و حيران وافسرده شده بود، با دعا به خدا

از اتمام دعايش از سوي پروردگار جهانيان پيام اجابت توسط جبريل و فرشتة كوهها 
  2.نازل گرديد

                                                                                                                                                    
استاد آن را ذكر نموده است و دكتر عبدالرحمان  136، ص صحيح السيرة النبويهصحيح دانسته و در كتاب 
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  نسبت به امت  مهرباني و شفقت پيامبر اكرم -4
رسد و  مهرباني و شفقت بزرگ او كه در مواقع دشوار كه رنج به آخرين حد خود مي

آورد تا عقده  لي بنمايد و بر سينه و دل فشار ميآورد تا سختي و سنگد برانسان فشار مي
  1.شد خالي كند، نمايان مي

ت آيا روزي بر تو آمده اس: پرسيد   روايت است كه از پيامبر اكرم) رض(از عايشه
ترين آنها روز عقبه  ام و سخت از قوم تو آزارهايي ديده: تر باشد؟ فرمود كه از اُحد سخت

د يا ليل بن عبد كالل عرضه داشتم و او بدانچه از او بود؛ آن گاه كه خود را بر عب
خواستم پاسخ مثبت نداد؛ پس من در حالي كه اندوهگين بودم راه خويش را در پيش  مي

پس سر خويش را بلند كردم . گرفتم و همچنان اندوهناك بودم تا به قرن الثعالب رسيدم
م ت، به آن نيك نگريستم، ديدو ناگهان در آسمان ابري ديدم كه بر سرم سايه افكنده اس

خداوند پاسخ قومت را با تو شنيد و اينك خداوند : مرا ندا داد و گفت. جبرئيل است
در اين . خواهي فرمان دهي فرشتة كوهها را نزد تو فرستاده است تا او را به آنچه مي

 خواهي، دو كوه اگر مي: هنگام فرشتة كوهها مرا ندا داد و بر من سالم كرد و گفت 
من اميد آن دارم كه خداوند از : فرمود  پيامبر اكرم. مكه را بر سرشان فرو آورماطراف 

نسل اين مردم كساني را به وجود بياورد كه تنها خدا را بپرستند و با او چيزي را شريك 
  2.نسازند

پيامبر خدا در جنگ احد از نظر جسمي آسيب بيشتري ديده بود، اما از نظر رواني 
اي كه بر اثر آن  تر بود به گونه ي كه در روز طائف ديده بود، بيشتر و سختآسيب و رنج

  .از طائف تا قرن الثعالب اين موضوع ذهنش را مشغول كرده بود
  

  هاي تغيير شيوه -5
پيشنهاد فرشتة كوهها اين بود كه دو كوه اطراف طائف را بر سرشان فرود آورد تا به 

  : فرمايد  قوم لوط، نابود گردند؛ چنانكه خداوند ميكلي مانند قوم نوح و عاد و ثمود و 
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šχθßϑÎ=ôàtƒ    )40 ،عنكبوت(  
ما هر يك از آنها را به گناهشان مواخذه كرديم؛ پس بر برخي از آنان طوفان «

فرا گرفت و برخي از ) هولناك(ريزه فرستاديم و بعضي از آنها را صداي  سنگ
خدا هرگز . ا غرق ساختيمايشان را به زمين فرو برديم و برخي ديگر را در دري

  ».به آنها ستم نكرد؛ بلكه خودشان به خويشتن ظلم نمودند
در اينجا پيشنهادي ديگر هم ارائه شد و آن عبارت بود از ادامة هجرت و دور شدن 
از مكه و طائف كه اهالي آنها كافر بودند؛ زيرا مردم مكه او را بيرون كرده بودند و اهل 

ابن قيم . اين پيشنهاد از طرف زيد بن حارثه به پيامبر ارائه شد. طائف او را خوار كردند
پيامبر خدا بعد از آنكه در طائف ياور و مددرساني نيافت، به همراه غالمش، «: گويد  مي

نمود، به سوي  حارثه، با حالتي اندوهگين در حالي كه دعاي مشهور طائف را مي زيدبن
خواهد كوههاي  نزد او فرستاد كه اگر ميپروردگارش، فرشتة كوهها را . مكه بازگشت

در مورد آنها : فرمود  اطراف طائف را بر سر اهل طائف فرود آورد، اما پيامبر اكرم
كنم شايد خداوند از نسل آنها كساني را به وجود بياورد كه فقط خدا را  تحمل مي

امت گزيد، نخله اق چند روزي در  پيامبر اكرم. بپرستند و چيزي را شريك او نسازند
تو را بيرون ) قريش(شوي و حال آنكه آنها  چگونه بر آنها وارد مي: زيد به او گفت

اي : فرمود). در طائف(اند و بيرون رفتي تا كمك بجويي، ولي كمك كرده نشدي  كرده
بيني راهي خواهد گشود و خداوند دينش را ياري خواهد  زيد، خداوند براي آنچه مي

  1»... .ز خواهد گرداندكرد و پيامبرش را پيرو
آن حضرت پيشنهاد جبرئيل و فرشته كوهها مبني بر نابودي مردم طائف را نپذيرفت 

گيري يا هجرت مستمر امتناع ورزيد و با نور ايمان به آينده نگريست  و از انديشة گوشه
و تصميم گرفت تا بار ديگر به مكه كه اهالي آن كافر بودند، وارد شود تا جهاد مبارك و 

اش براي دعوت به سوي توحيد و  اش را ادامه دهد و از تمام توانايي فرخنده
با پيشنهاد دو روش فوق مجذوب و شيفته و   پيامبر اكرم. پرستي استفاده نمايد يگانه

م بود را در پيش گرفت و آن محيران نگرديد؛  بلكه او شيوة جايگزيني كه بر آن مص
مكه كه اهالي آن كافر بودند، استوار بود و در اين  اي بود كه براساس وارد شدن به شيوه
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نشيني از مكه مدنظر نبود و براساس اين راهبرد بايد در سرزميني  شيوه دور شدن و عقب
برداري نمود  كه كافران در آن هستند وجود خود را حفظ كرد واز مراكز و روابط آن بهره

ني كه از درون اين جامعه متولد هاي آن را خنثي كرد تا جامعه مؤمنا و اهداف و نقشه
خواست از صلب كافران، نسلهايي  خواهد شد با اين امور پرورش يابند؛ يعني، پيامبر مي

جنگند، متولد گردد؛ پس در اينجا به صورت روشن نگاه  از مسلماناني كه در راه خدا مي
ني و نپرداختن نشي به آينده دوخته شده بود و نگاه به آينده به معني عقب  پيامبر اكرم
  1.به حال نبود

تصميم گرفت براي بار دوم وارد مكه شود، اما وارد شدن به مكه در   پيامبر خدا
از طائف از   خطر نبود؛ چراكه بيرون راندن پيامبر اكرم اين مرحله كاري ساده و بي

آمد و آنها بيشتر بر آزار  نظر مردم مكه شكست بزرگي براي مسلمانان به شمار مي
تصميم گرفتند به سبكسري و حماقت خود بيفزايند بنابراين،  يافتند لمانان جرأتمس

در اين فكر افتاد كه اين بار مكه را به جاي اينكه از بيرون تحت محاصره   پيامبر اكرم
هاي قريش با  قرار دهد، از داخل با يك قيام و شورش مواجه نمايد و از ميان تيره

  2.سيلة آنان به دعوت و تبليغ اسالم بپردازدافرادي پيمان ببندد تا به و
سپس رسول خدا وقتي از طائف برگشت و «: گويد مي زادالمعادابن قيم در كتاب 

اهل طائف به وي پاسخ مثبت ندادند، به حراء رفت و كسي را نزد اخنس بن شريق 
را پيمان كسي ديگر  پيمان هستم و هم من هم: اخنس گفت. تاد تا او را امان دهدفرس
: سهيل به او گفت . تواند پناه بدهد؛ پس كسي را نزد سهيل بن عمرو فرستاد نمي
دهند؛ سپس مردي از خزاعه را نزد مطعم  عامر دشمنان و مخالفان بنوكعب را پناه نمي بني

توانم در پناه تو وارد مكه  بن عدي سردار قبيلة بني نوفل فرستاد و گفت به او بگو آيا مي
بله و فرزندان قومش را فرا خواند و گفت سالح برگيريد و در  :شوم؟ مطعم گفت 

همراه زيد   پيامبر اكرم. ام چهار گوشة كعبه كمين بگيريد؛ زيرا من محمد را پناه داده
مطعم بر شتر خود ايستاد و ندا . بن حارثه وارد مكه شد تا اينكه به مسجدالحرام رسيد

پيامبر . ام؛ پس كسي او را تحقير نكند داده من محمد را پناه! اي گروه قريش«: ر دادد
اش  به حجر االسود آمد و آن را استالم كرد ودو ركعت نماز خواند و به خانه  اكرم
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كردند  برگشت و مطعم بن عدي به اتفاق فرزندانش با اسلحه از آن حضرت مراقبت مي
  1».تا به خانة خويش درآمدند

داب و رسوم و سنتهاي قوم و قبيلة خود از با توجه به آشنايي با آ  پيامبر اكرم
نمايد  افرادي همچون اخنس و سهيل امان خواست و اين امر داللت بر اين موضوع مي

  2.كه آنان او را امان خواهند داد
بنا به در پيش گرفتن برنامة جديد و تغيير اوضاع به جاي اينكه   پيامبر اكرم

لي وارد مكه شد كه سرداري از سرداران شكست خورده و پنهاني وارد مكه شود در حا
كرد؛ چرا كه پيامبر خدا مردي از خزاعه را به عنوان  عام از او پاسداري مي قريش در مأل

انگيز و آگاهي  نمود و اين دو انتخاب بيانگر مهارت سياسي حيرت فرستاده خود انتخاب 
نوفل كه رهبري آن  تاريخي و ديپلماسي عميقي هستند؛ چون نوفل، پدر بزرگ قبيلة بني

درگير جنگ   را مطعم بن عدي به عهده داشت با عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر اكرم
. او به زمينهايي متعلق به عبدالمطلب حمله برد و آن را به زور تصاحب كرد. بود

عبدالمطلب ناراحت شد و از قومش خواست تا به ياري او برخيزند، اما هيچ كس 
اي  اش يعني بني نجار از قبيله خزرج قصيده به بستگان مادري برنخاست بنابراين، او

اند  گفته. نزد آنان فرستاد و در اين قصيده از آنها خواست تا او را ياري نمايند سرود و
جمع زيادي از آنها به كمك عبدالمطلب آمدند و شترهايشان را در اطراف كعبه 

وقتي نوفل آنها را . را به خود آويختند خواباندند و تيركمانها را به دوش گرفتند و سپرها
پس با او سخن گفتند و نوفل از . اند اينها براي برپا كردن شر به اينجا آمده: ديد گفت 

خزرج، عبدالمطلب را  وقتي بني. آنها ترسيد و داراييهاي عبدالمطلب را به او بازگرداند
به خدا سوگند كه : گفتند ركات جنگ را ديده بودند،ياري كردند، خزاعه در حالي كه تدا
) عبدالمطلب(تر و زيباتر و شكيباتر از اين انسان  در اين وادي كسي را خوش چهره

اش از قبيلة خزرج او را ياري كردند و همان گونه كه آنها با او  بستگان مادري. ايم نديده
 نسبت دارند ما هم با او خويشاوند هستيم؛ زيرا پدربزرگش، عبدمناف، پسر يكي از

دختران حليل بن حبشيه سردار خزاعه بوده است و اگر ما كوششي براي او مبذول 
بنابراين، . شديم، به نفع ما بود پيمان مي نموديم و با او هم داشتيم و او را ياري مي مي

رابطة خويشاوندي تو با ما ! اي اباالحارث: اعه نزد عبدالمطلب آمدند و گفتندسران خز
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ما اكنون همساية تو هستيم و روزگار، . با بني نجار داريبه همان نسبتي است كه 
هايي را كه در دل برخي از ما بوده است از ميان برداشته است؛ پس بيا با هم، پيمان  كينه

عبدالمطلب اين را پسنديد و پذيرفت و شتابان از آن استقبال كرد و دراين پيمان . ببنديم
  1.دهيچ كس از بني نوفل وعبدشمس حضور نداشتن

. نمايد هاي تاريخي كشمكش ميان خزاعه و قريش اشاره مي مطالب فوق به ريشه
گشت؛ چراكه او با برقراري اتحاد  بن كالب برمي نفرت خزاعه از قريش به دوران قصي

بين قريش موجب گرديد تا خزاعه را كه در آن روز رياست كعبه و سرداري عربها را به 
كند و مكه را در ميان قريش تقسيم نمايد تا محل اقامت بيرون  اهللا  داشت، از بيتعهده 

آنها باشد بنابراين، همواره خزاعه از قريش نفرت داشتند و كشمكش ميان قريش و 
عبدالمطلب موجب گرديد تا خزاعه با عبدالمطلب پيمان ببندد تا بر اندوه و رنج قريش 

ند؛ چون اين پيمان برخالف نوفل و بنو عبد شمس در اين پيمان داخل نشد بيفزايد و بني
  .آنان بود

نوفل فرستاد، اين امر اشاره  لذا هنگامي كه پيامبر خدا مردي را نزد سردار قبيلة بني
روشني به وقايع تاريخي بود كه بيان نموديم و از طرفي يادآور پيمان قديم بين 

ه پيامبر نوفل و عبدشمس بود تا از اين فهميده شود ك عبدالمطلب و خزاعه بر ضد بني
ماند و او ممكن است به كاري دست بزند كه پدر بزرگش  در مكه منزوي و تنها نمي

عبدالمطلب كرده است و خزاعه با او پيمان ببندد يا از خزرج كمك بگيرد؛ پس در واقع 
نوفل، التماس و خواهش  بن عدي، سردار بني نزد مطعم  اين گونه نبود كه پيامبر اكرم

واپسيها و نگرانيهاي او را  كرد و دل دهد؛ بلكه بيشتر او را تهديد مي كند تا او را پناه
در مقابل قريش فقط يك   بن عدي از پيامبر اكرم كرد و حمايت مطعم تحريك مي

مروت نبود؛ بلكه بيشتر مصلحت و حمايت وضعيت خود قريش مدنظر  گواري وربز
شود و آنها او  نوفل وارد مي نيديدند محمد در پناه ب بود و سكوت قريش در حالي كه مي
نوفل نبود؛ بلكه  كنند به خاطر ترس از سالحهاي بني را با سالح پاسداري و حمايت مي

  2.در حقيقت آنها از سالح خزاعه و كمان خزرج بيم داشتند
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و نيز نبايد فراموش كرد كه مطعم از جمله افرادي بود كه به لغو صحيفه ستمكارانه 
بود كه پس از آنكه ابوطالب او را مورد سرزنش قرار داد،موضع  اقدام كرد و او فردي

  : نكه ابوطالب خطاب به او گفته بودبسيار خوبي اتخاذ كرد؛ چنا
 أمطعم لم اخـذ لـك فـي يـوم نجـده

 

ــل  ــداالمور الجالئـ ــم عنـ  والمعظـ
 ».اي مطعم مگر نه اينكه من در روزهاي سخت و در امور بزرگ تو را تنها نگذاشتم«

ــزي ا ــوفالًج ــمس و ن ــا عبدش  هللا عن
 

ــل    ــاجال غيرآج ــرعا ع ــه ش  1عقوب
  ».از طرف ما خدا به عبدشمس و نوفل، به همين زودي پاداش بد بدهد«

پيامبر خدا كار مطعم را به خاطر داشت و خطري كه او فرزندان و قومش را به خاطر 
گ بدر هفتاد كرد بنابراين، روزي كه در جن پيامبر در معرض آن قرار داده بود درك مي

بود، سپس در مورد اينها با من سخن  اگر مطعم بن عدي زنده مي: نفر اسيركرد فرمود 
  .؛ چون پيامبران انسانهاي ناسپاسي نيستند2كردم گفت، آنها را آزاد مي مي

ستود و در مدح او اشعار  همچنين حسان بن ثابت، شاعر پيامبر، موضع مطعم را مي
  .سرود مي

ضع حسان بن ثابت را نسبت به ستايش مطعم بن عدي تأييد مو  پيامبر اكرم
مبني بر اينكه اگر مطعم زنده بود، در مورد آزادي   كرد و اظهار آمادگي پيامبر اكرم مي

نمود، دليل روشني است بر اينكه اعتراف  گفت و او آنها را آزاد مي اسيران با او سخن مي
ابل كار نيك آنان، گرچه مسلمان نباشند به فضل و خوبي اهل فضل و ستايش آنها در مق

  3.از رهنمودهاي شريعت اسالم است
اش را در راستاي مصلحت اسالم به  هاي موجود در جامعه پيامبر خدا عرفها و سنت

گرفت، پس او به ساختار اجتماعي موجود به عنوان حقيقت و واقعيتي تاريخي  كار مي
ت كه از ديدگاه او يك فرد از افراد نبود؛ نگريست و به انسان كافر چنان نگاهي داش مي

هاي مختلف  اي اجتماعي به هم پيوسته با انگيزه بلكه به او به عنوان فردي در شبكه
تواند درخود تحول  نگريست و اينكه انسان داراي فرصت و امكاناتي هست كه مي مي

ي و رگي صميمايجاد كند و اراده خود را به نيروي اجتماعي مؤثري تبديل نمايد و در ت
كند، سهم و جايگاه به سزايي دارد بنابراين،  نقض آن طبق ارزشهايي كه انتخاب مي
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مطعم بن عدي يك فرد نبود؛ بلكه او يك جامعه بود و اين جامعه با تولد مطعم به 
گردد كه در اين جامعه  وجود نيامده بود؛ بلكه وجود آن به تاريخي قديمي و كهن برمي

آميز پرداختند و اگر اكنون تمام افراد  كشمكش با ارزشهاي شرك ارزشهاي توحيدي به
يك جامعه كافر هستند به معني اين نيست كه استفاده از آنان و آماده كردن آنان براي 

  1.بازگشت به ايمان و توحيد امكان ندارد
  

  و اسالم آوردن جنها نصرانيداستان عداس  -6
عداس، . ي مهمي در زمينة دعوت به بار آورد، پيروزيها و موفقيتها سفر پيامبر اكرم

همان طور كه اين پيام . ، از دعوت آن حضرت متأثر شد و اسالم آوردنصرانيغالم 
آسماني به گوش هفت تن از جنيان رسيد و مسلمان شدند؛ سپس براي بيم دادن 

  .قومشان رهسپار ديار خويش گرديدند
  داستان عداس –الف 

توسط مردم طائف و اينكه مجبور گرديد تا به باغ   ر اكرمبعد از آزار و اذيت پيامب
به وجود   عتبه و شيبه پسران ربيعه پناه ببرد آنها نيز از وضعيتي كه براي پيامبر اكرم
بود،  نصرانيآمده بود، تحت تأثير قرار گرفتند بنابراين غالم خود را به نام عداس كه 

عداس چنين كرد و انگور را . آن مرد بدهقدري انگور بچين و به : گفتند صدا زدند و
ستش را به د  وقتي پيامبر اكرم. گذاشت و گفت بخور  آورد و جلوي پيامبر اكرم

عداس به چهرة او نگاه . بسم اهللا و آن گاه انگور را خورد: سوي ظرف دراز نمود گفت
 بر اكرمپيام. گويند به خدا سوگند كه مردم اين سرزمين اين سخن را نمي: كرد وگفت

تو اهل كدام سرزميني اي عداس؟ آئين و دينت چيست؟ گفت مسيحي و اهل : فرمود
عداس . صالح يونس بن متي هستياز سرزمين مرد : فرمود  پيامبر اكرم. نينوا هستم

او برادر من و «: فرمود  داني يونس بن متي كيست؟ رسول خدا از كجا مي: گفت
  ».پيامبر بود و من نيز پيامبرم

انداخت و شروع به   ر اين هنگام عداس خود را روي دست و پاي پيامبر اكرمد
از فرزندان ربيعه به  با ديدن اين حالت يكي. بوسيدن سر و دست و پاهاي او نمود

او غالم تورا تباه كرد و هنگامي كه عداس نزد آنها برگشت و به او : برادرش گفت
پاي اين مرد را بوسيدي؟ عداس ست و تو چرا سر و د! واي بر تو اي عداس: گفتند
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او مرا به چيزي خبر داد كه جز . سرورم؛ روي زمين هيچ چيزي بهتر از او نيست: گفت
مبادا او تو را از ! واي بر تو اي عداس: آنها به عداس گفتند. داند را نميپيامبران كسي آن 

  1.دينت برگرداند؛ زيرا دين تو از دين او بهتر است
پيامبر قبل از خوردن، اجراي يكي از سنتهاي ظاهري اسالم بود و به  بسم اهللا گفتن

بركت همين سنت آن مرد مسيحي به اسالم جذب شد؛ چون وقتي پيامبر قبل از 
خوردن، نام خدا را به زبان برد، وجود آن مرد مسيحي تكان خورد و احساسات او 

بيانگر اين موضوع بود  برانگيخته شد و اين شگفتي خود را ابراز داشت و اين موضوع
  .آوردند كه مردم اين سرزمين چنين سخني بر زبان نمي

بسم اهللا گفتن قبل از غذا خوردن مانند ساير سنتهاي ظاهري يكي از اسباب جدا 
پرستهايي است كه اطراف او قرار دارند و اين فرق و تفاوت نظر  كردن مسلمان از بت
نمايد تا از علت آن بپرسند، سپس اين  ر مينمايد و آنها را وادا كافران را جلب مي

  2.برد پرسش آنها را به فهميدن دين اسالم و جذب شدن به آن پيش مي
عداس يقين زيادي به نبوت پيامبر داشت و موضع او در برابر اربابانش، عتبه و شيبه 

رسوخ ايمان و  بن ربيعه، وقتي از او خواستند كه در جنگ بدر شركت نمايد، بيانگر
خواهيد با همان مردي بجنگيد كه به باغ شما پناه آورده بود و  مي: او گفت. ين اوستيق

: استقامت نخواهند كرد، اربابش گفتمن او را ديدم؟ به خدا سوگند كوهها در برابر او 
  3.واي بر تو اي عداس او با زبانش تو را جادو كرد

مرد بهتر نيست،  اين گفته عداس كه به خدا سوگند روي زمين هيچ كس از اين
اند اين مردي از  همدردي بزرگي با پيامبر است و اگر قومش او را آزار و اذيت كرده

بوسد و به پيامبري  افتد و دست و پايش را مي عراق و نينواست كه به دست و پايش مي
دهد و اين تقدير الهي است كه مردي از نينوا به خدا و پيامبرش ايمان  او گواهي مي

ورزند و جلوگيري  ترين افراد آن پيامبر از ايمان آوردن امتناع مي ما نزديكبياورد، ا
  4.كنند مي
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  اسالم آوردن جنها –ب 
وقتي پيامبر خدا از مسلمان شدن ثقيف نااميد شد و از طائف برگشت، در مكاني به نام 

ان گذشتند و تعدادش گروهي از جنها كه از آنجا مي. نخله، نيمه شب براي نماز ايستاد
ن بودند، به تالوت آن حضرت گوش فرا دادند و چون پيامبر يهفت نفر و اهل نصيب

نماز را تمام كرد جنها نزد قومشان رفتند و به انذار آنها پرداختند، آنها ايمان آورده بودند 
بيان   و به آنچه شنيدند، اجابت نمودند؛ پس خداوند داستان آنها را براي پيامبر اكرم

  : نمود
 øŒÎ) uρ !$oΨ øùu|À y7ø‹s9 Î) # \x tΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯ Éfø9 $# šχθãèÏϑtGó¡o„ tβ# u™ öà)ø9 $# $£ϑn=sù 

çνρ ç|Øym (# þθä9$s% (#θçFÅÁΡ r& ( $£ϑn=sù z© ÅÓè% (#öθ©9 uρ 4’n<Î) ΟÎγÏΒ öθs% z⎯ƒÍ‘ É‹Ψ •Β ∩⊄®∪ (#θä9$s% 

!$oΨ tΒ öθs)≈tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑy™ $·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρ é& .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 4© y›θãΒ $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ 

Ïμ ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰ öκu‰ ’n<Î) Èd,ysø9 $# 4’n<Î) uρ 9,ƒÌsÛ 8Λ⎧ É) tGó¡•Β    )30 – 29 ،احقاف(  
زماني را به ياد آور كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانه كرديم تا قرآن را «

خاموش باشيد و گوش : گفتندهنگامي كه حضور پيدا كردند به يكديگر . بشنوند
به پايان رسيد به عنوان مبلغان و داعياني به سوي ) تالوت(هنگام كه . فرا دهيد

  ».قوم خود بازگشتند
خواند و  اين جنها در حالي كه بر پيامبر گذرشان افتاد كه در بطن نخله قرآن مي

بدين صورت دعوتي كه » ساكت باشيد و گوش فرا دهيد«: صداي او را شنيدند گفتند
آنها . تند به دنياي ديگر كه دنياي جنهاست منتقل شدمشركان در طائف آن را نپذيرف

را پذيرفتند و همراه با آن به سوي قومشان رفتند همان طور كه  م دعوت پيامبر اكر
ابوذر غفاري و طفيل بن عمرو و ضماد ازدي هر يك به انتشار اين دين نزد قوم خود 

  : رسانند  خداوند را ميآري اكنون در عالم جنها دعوتگراني هست كه دعوت . پرداختند
 !$uΖtΒ öθs)≈ tƒ (#θç7ŠÅ_r& z© Åç#yŠ «!$# (#θãΖÏΒ# u™uρ ⎯Ïμ Î/ öÏ øótƒ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡ èŒ 

Ν ä.öÅg ä†uρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r&    )31 ،احقاف(  
) خدا(به دعوت داعي خدا پاسخ مثبت بدهيد و به او ايمان بياوريد، ! اي قوم«

  ».دهد و از عذاب دردناكي نجاتتان ميبخشد  گناهان شما را مي
تپد در حاليكه هنوز انسانها قدر زحمات او  اكنون قلب جنها با شنيدن نام محمد مي

دانند و از جنها مريدان و پيرواني پديد آمد كه پرچم توحيد را به دوش  را به درستي نمي
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ي نازل شد كه گرفتند وخود دعوتگراني به سوي خدا شدند و در حق آنها در قرآن آيات
  : فرمايد هند شد؛ چنانكه خداوند ميتا قيامت تالوت خوا
 ö≅è% z©Çrρé& ¥’n<Î) çμ̄Ρ r& yìyϑtGó™$# Öx tΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯ Ågø: $# (#þθä9$s) sù $̄Ρ Î) $oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ#u™ öè% $Y7pg x” 

∩⊇∪ ü“Ï‰ öκu‰ ’n<Î) Ï‰ô© ”9 $# $̈ΖtΒ$t↔sù ⎯Ïμ Î/ ( ⎯ s9uρ x8Î ô³Σ !$uΖ În/ tÎ/ # Y‰tnr&    )2 ،جن(  
به من وحي شده است كه گروهي از جنها به تالوت من گوش : اي محمد بگو«

ما قرآن زيبا و شگفتي را : اند گفته) ام مراجعت نزد قوم خودهنگ(اند و  فرا داده
كسي را با ) پس از اين(سازد و ما  ايم كه به راه راست رهنمود مي شنيده

  ».سازيم پروردگارمان شريك نمي
در بطن   روزي الهي در زمينه دعوت در حالي تحقق يافت كه پيامبر اكرماين پي

توانند اين  توانست وارد مكه شود، پس آيا سركشان مكه و ثقيف مي نخله بود و نمي
؟ و هنگامي كه 1ها گرفتار سازند مؤمنان جن را اسير كنند و آنها را به انواع شكنجه

د مكه شد بر اصحابش سورة جن را تالوت در پناه مطعم بن عدي وار  پيامبر اكرم
ها اين گونه بود كه مسلمانان در اين معركه تنها نيستند  نمود و از اينكه مضمون اين آيه

  .اند، بسيارشادمان شدند و برادرانشان از جنها وارد معركه توحيد با شرك گرديده
گروه دوم با   بعد از سپري شدن چند ماه از ديدار گروه اول جنها با پيامبر اكرم

. 2اشتياق فراوان به ديدار آن حضرت و گوش فرادادن به كالم پروردگار جهانيان آمدند
شما  آيا در شب آمدن جنها كسي از: از ابن مسعود پرسيدم و گفتم: يدگو علقمه مي

ناگهان . بوديم  خير، ولي شبي ما همراه پيامبر اكرم: همراه پيامبر بوده است؟ گفت
ها به دنبال او گشتيم و با خود گفتيم شايد ربوده  در دره. در ميان ما نيستديديم كه او 

ن يا ترور شده است و شب سختي را سپري نموديم و چون صبح شد، ديديم كه آ
وقتي نبود شما را در ميان خود ! اي پيامبرخدا: آيد؛ گفتيم حضرت از سوي حرا مي

شب سختي را پشت را نيافتيم و  احساس نموديم، در جستجوي شما برآمديم، اما شما
» .فرستادة جنها نزدمن آمد و من با او رفتم و بر آنها قرآن خواندم«: فرمود. سرگذاشتيم

ها از ايشان جن. سپس ما را همراه خود برد و جاي آتشهاي آنها را به ما نشان داد: گفت 
به دست شما  هر استخواني كه نام خدا بر آن برده شود، چون«: توشه خواستند، فرمود
  ».شود و هر سرگين حيوان علفخواري براي چهارپايانتان است افتد، پر از گوشت مي
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با استخوان و سرگين استنجا نكنيد؛ زيرا اينها خوراك «: بنابراين، رسول خدا فرمود
  1».هستند) جنها(برادرانتان 

ده بود، در دنياي جنها به دست آور  فتح بزرگ و پيروزي آشكاري كه پيامبر اكرم
اي كه بعد  مقدمه و سرآغاز فتوحات و پيروزيهاي بزرگي در دنياي انسانها گرديد به گونه

  2.آمدند و مسلمان شدند  از چند ماه هيئت انصار نزد پيامبر اكرم
م بازگشت هنگا  عقيدة دكتر بوطي در مورد گوش دادن جنها به تالوت پيامبر اكرم

سلمانان به وجود جنها و به اينكه آنها موجوداتي زنده ايمان م«: از طائف بر اين است كه
هستند كه خداوند آنان را به عبادتش مكلف نموده است، همان طور كه ما را به آن 

كنند؛  مكلف نموده است، الزامي است؛ گرچه حواس و مدركات ما آنها را احساس نمي
تواند آنها را  ما نمي چراكه خداوند به آنها چنان وجودي داده است كه بينايي چشمهاي

توانند  چشمهاي ما انواع معيني از موجودات را با اندازه و شرايط مشخص مي. ببيند
ببينند و از آنجا كه وجود اين موجودات با اخبار يقيني و متواتر از قرآن و سنت ثابت 

رود، نپذيرفتن وجود آنها به معني تكذيب  شده است و از ضروريات دين به شمار مي
است كه به صورت تواتر از خدا و پيامبر به ما رسيده است و شايسته نيست كه  خبري

ترين مظاهر غفلت و ناداني قرار بگيرد و گمان برد كه او جز به آنچه  فرد عاقل در بزرگ
آورد و مغرورانه بگويد كه به وجود جنها باور ندارد؛  با علم مطابقت دارد، ايمان نمي

  .را احساس نكرده است چون جنها را نديده و آنها
بديهي است كه چنين جاهل دانشمندنمايي بايد وجود بسياري از موجودات را فقط 
به خاطر اينكه امكان ديدنشان نيست، انكار كند؛ در حالي كه قاعدة معروف علمي 

نيافتن و نديدن مستلزم نبودن و وجود نداشتن نيست؛ يعني، اينكه تو اگر : گويد  مي
  3».مستلزم اين نيست كه وجود نداشته باشد چيزي را نبيني،

توسط خداوند در جهان انسانها و   بعد از بررسي و ذكر گراميداشت پيامبر اكرم
به عالم آسمانها و عالم فرشتگان تا محضر   جنها، شايسته است تا از سفر پيامبر اكرم

بود كه ايشان  خداوند سخن بگوييم؛ چراكه خواست و ارادة خداوند بر اين قرار گرفته
را از ميان مخلوقاتش به سوي خود و به عالم ملكوت ببرد، سپس او را نزد آنها 
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بازگرداند تا آنچه در اين سفر مبارك و جاويدان ديده است كه بشر نمونه آن را نديده و 
  1.تا قيامت نخواهد ديد، بر ايشان بازگو نمايد

                                                           
 .446، ص 1، ج التربية القياديه - 1



 

  
  

  فصل چهارم
  اسراء و معراج

عاملي مهم براي حفاظت ايشان از   الب در كنار پيامبر اكرمترديد وجود ابوط بي
خواست خود را از حمايت ابوطالب دور بدارد،  رسيدن آزار قريش بود؛ چون قريش نمي

اما با وفات ابوطالب اين عامل از بين رفت و آزار و آسيبهاي جسمي زيادي متوجه آن 
  .حضرت شد

اي بود  ش زخمهاي روحي و روانيهمچنين خديجه، همسر رسول خدا، مرهم شفابخ
شد و با درگذشت وي، پيامبر اين مرهم را  وارد مي  كه از جانب قريش بر پيامبر اكرم

به . از دست داد و بعد از آن اذيت و آزار قريش شدت گرفت و او را در تنگنا قرار دادند
بخواهد كه او فرسا به طائف رفت تا از آنها  اين جهت و براي كاستن از اين اندوه طاقت

خواند، ياري نمايند و حمايت كنند تا بتوانند دين خدا را به  را در حقي كه به آن فرا مي
ترين  مردم برساند، اما تنها پاسخي كه سران طائف به ايشان دادند، اين بود كه به زشت

اي را نزد قريش  اش زدند و به اين اكتفا نكردند؛ بلكه فرستاده شيوه، دست رد بر سينه
 فرستادند تا آنها را از ماجرا باخبر سازند و بر اثر اين امر قريش نيز از پيامبر اكرم

بنابراين، پيامبر . ناراحت شدند و تصميمات بسيار ناگوار و سختي براي او گرفتند
غم و اندوه پيامبر . نتوانست وارد مكه شود مگر بعد از اينكه مردي كافر به او پناه داد

ات ابوطالب و خديجه وهمچنين تصميمهاي سخت و دشوار قريش بر اثر وف  اكرم
  1.ناميده شده است) عام الحزن(بيشتر شد تا جايي كه اين سال براي پيامبر سال اندوه 

ترين آنها  نمايد كه مهم اما هدف از معجزة اسراء و معراج در چند چيز نماد پيدا مي
  : تند ازعبار

بگذارد تا كه در آن از مظاهر   يامبر اكرمخداوند خواست تا فرصتي در اختيار پ
واالي قدرت الهي، آگاهي پيدا نمايد و دلش سرشار از اعتماد و توكل به خدا گردد و 

كرد، نيرو و قدرت بيشتري  در رويارويي با قدرت كافران كه در زمين حكمفرمايي مي
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است تا اتفاق افتاد و خداوند خو  بيابد همان گونه كه اين قضيه براي موسي
اي بزرگ ه شگفتيهاي قدرت خود را بنماياند؛ هنگامي كه دل موسي را با مشاهده اين آيه

  : تثبيت كرد و به او فرمود
 tΑ$s% $yγÉ) ø9 r& 4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇®∪ $yγ8s) ø9 r'sù #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×π ¨Šym 4© tëó¡n@ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% 

$yδ õ‹è{ Ÿωuρ ô# y‚s? ( $yδ ß‰‹ÏèãΨ y™ $yγs? uÅ™ 4’n<ρ W{ $# ∩⊄⊇∪ öΝ ßϑôÊ$#uρ x8y‰tƒ 4’n<Î) 

y7 Ïm$uΖy_ ólãøƒrB u™ !$ŸÒø‹t/ ô⎯ ÏΒ Î öxî >™þθß™ ºπ tƒ# u™ 3“ t÷zé& ∩⊄⊄∪ y7 tƒÎ ã∴Ï9 ô⎯ ÏΒ 

$uΖ ÏF≈ tƒ# u™ “u ö9 ä3ø9 $#    )23 – 19 ،طه(  
ري تبديل شد كه پس آن را انداخت، ناگهان به ما! آن را بينداز اي موسي: گفت«

گردانيم  اش بر مي اولي شكل ما او را به. ير و نترسآن را برگ: گفت. كرد فرار مي
گردد واين نشاني ديگري  عيب برمي سفيد بي. و دستت را به زير بغلت بچسبان

  ».از آيات بزرگ خود بنمايانيم را است تا تو
هاي  ها و آيه پس نتيجه اسراء و معراج اين بود كه خداوند پيامبرش را از اين نشانه

اي براي هجرت و  اد آنها زياد بودند، مطلع سازد تا مقدمهدهنده كه تعد بشارت
ترين رويارويي با كفر و گمراهي وتباهي در طول تاريخ باشد و از جملة اين  بزرگ
المقدس، عروج به آسمانها، رويت عالم پنهان كه  توان به رفتن به بيت ها مي نشانه

با فرشتگان، ديدن مناظر بهشت و اند، مالقات  پيامبران به ايمان آوردن به آن دعوت داده
  .اشاره نمود... هايي از نعمت و عذاب و  جهنم، نمونه

قرآن از اين سفر در سورة اسراء و از معراج در سوره نجم سخن به ميان آورده است 
  : سوره اسراء چنين بيان نموده است و حكمت اسراء را در
 …çμ tƒÎ ã∴Ï9 ô⎯ ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™    )1 ،اسراء(  
  ».آيات قدرت خود را به او بنمايانيم تا«
 ô‰s) s9 3“ r&u‘ ô⎯ ÏΒ ÏM≈tƒ# u™ Ïμ În/u‘ #“ u ö9ä3ø9 $#    )18 ،نجم(  
  ».ترديد آيات بزرگ پروردگار خود را ديد بي«

  1.هاي زيادي دست يافت توان به دانشها و اسرار و نكته از واقعة اسراء و معراج مي
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اي فردي و ساده نبود كه  سراء فقط حادثهواقعه ا«: گويد استاد ابوالحسن ندوي مي
هاي الهي را ديد و ملكوت آسمانها و زمين به  ها و آيه در آن نشانه  پيامبر اكرم

صورت آشكار براي او متجلي شد؛ بلكه اين سفر اسرارآميز نبوي، اهدافي دقيق و عميق 
هاي اسراء  سورهداستان معراج و . انگيز در برداشت و داللتهاي حكيمانه و نكاتي شگفت
اند كه محمد پيامبر  اند، صريحاً گوياي اين مطلب و نجم كه در اين باره نازل شده

و جانشين پيامبران گذشته و پيشواي نسلهاي آينده » مغربين«و » مشرقين«وامام » قبلتين«
قصي پيوند و مسجدالحرام با مسجد اال» قدس«با شهر » مكه«در سفر معراج، شهر . است

اين واقعه در حقيقت اعالم اين . اير پيامبران پشت سر ايشان نماز خواندنديافت و س
مطلب بود كه رسالت محمد فراگير و امامتش جاوداني و تعاليم وي انسان ساز و 

باشد و اين سورة كريمه، شخصيت  صالحيت رهبري بشر را در هر زمان و مكان دارا مي
مشخص نمود و امامت و رهبري او را اي  را به عنوان فرد برگزيده  پيامبر اكرم

در ميان آنها مبعوث شده بود و آنان به   توصيف كرد و جايگاه امتي را كه پيامبر اكرم
او ايمان آورده بودند را نيز بيان نمود ونقش و رسالت اين امت را كه در جهان و در 

  1.باشد، بازگو كرد ميان ملتها ممتاز مي
  

  س احاديث و رواياتداستان اسراء و معراج براسا
و آن (آورده شد » براق«: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از انس بن مالك

حيواني است سفيد رنگ و دراز، بين االغ و قاطر كه گامش را تا منتهاي ديدنش 
  .)گذارد مي

در  ه يالمقدس آمدم و آن را به حلق من بر آن سوار شدم تا اينكه به بيت
بندند؛ سپس وارد  اي كه پيامبران سواريهايشان را بر آن مي همان حلقه المقدس بستم، بيت

جبرئيل ظرفي پر از . مسجد شدم و در آن دو ركعت نماز خواندم؛ سپس بيرون آمدم
: جبرئيل گفت . شراب و ظرفي پر از شير نزد من آورد و من شير را انتخاب كردم

و در حديث مالك بن بيان نمود و ادامه حديث را  2فطرت و اسالم را انتخاب نمودي
سمانها برده شد، سخن گفت و درباره شبي كه به آ  رسول خدا: صعصه آمده است

در حالي كه در حطيم و شايد فرمود در حالي كه در حجر اسماعيل خوابيده : فرمود
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پس از اينجا تا آنجا را شكافت، از جارود ) كه جرئيل بود(بودم، موجودي نزد من آمد، 
يعني از گودي زير گلو تا : پرسيدم مقصود آن حضرت چيست؟ گفت .رم بودكه كنا

پايين شكم و طبق روايتي از روي سينه تا پايين شكم را شكافت و قلبم را بيرون كرد؛ 
بعد پر گرديد و به . سپس تشتي طاليي كه پر از ايمان بود، آورد و قلبم را در آن شست

تر از االغ  تر از قاطر و بزرگ يدرنگ كوچكسپس حيواني سف. جاي خود برگردانده شد
اين همان براق است؟ انس ! مزهاي اباح: در اين هنگام جارود به انس گفت. آورده شد

دارد؛ پس من بر آن مركب  بيند برمي آري كه گامش را تا آخرين جايي كه مي: گفت
اجازة ورود  رسيد و سوار كرده شدم و جبرئيل مرا با خود برد تا اينكه به آسمان دنيا

محمد : گفت. چه كسي باتو همراه است: گفتند. جبرئيل: كيست؟ گفت: گفتند. خواست
مقدمش گرامي : گفتند. است؟ جبرئيل پاسخ داد آريدنبال او فرستاده شده : گفتند. است
آدم را در آنجا چون وارد شدم ناگاه . خوش آمده است و دروازة آسمان گشوده شد! باد

اين پدرت آدم است بر او سالم كن ومن بر او سالم كردم و او در : جبرئيل گفت. ديدم
  .فرزند صالح و پيامبر صالح خوش آمدي: پاسخ گفت 

كيست؟ گفت : گفتند. سپس جبرئيل مرا به آسمان دوم برد و اجازه ورود خواست
او فرستاده شده است؟  آيا دنبال: فتندگ. محمد: ؟ گفتهمراه توكيست: گفت. جبرئيل
  .خوش آمده است! مقدمش گرامي باد: گفتند. آري: ل گفتجبرئي

پس دروازة آسمان باز شد و چون بدان وارد شدم، ناگاه يحيي و عيسي را كه پسر 
بر آنها سالم كن و من سالم كردم و آنها در : جبرئيل گفت. يكديگر هستند، ديدم خاله

م يل مرا به آسمان سوسپس جبرئ. برادر صالح و پيامبر صالح خوش آمدي: پاسخ گفتند 
چه كسي با تو : گفتند. جبرئيل هستم: كيست؟ گفت: گفتند. برد و اجازه ورود خواست

. آيا به دنبال او فرستاده شده است؟ گفت آري: گفتند. محمد است: همراه است؟ گفت
ناگاه يوسف را  آن گاه خير مقدم گفتند و در دروازة آسمان گشوده شد، چون وارد شدم،

او در . بر او سالم كردماين يوسف است بر او سالم كن و من : رئيل گفتجب. ديدم
  .مقدم برادر صالحم و پيامبر صالح گرامي باد: پاسخ گفت

همان . جبرئيل مرا باال برد تا اينكه به آسمان چهارم رسيد و اجازه ورود خواست
مم به چشوقتي وارد شدم، . دروازة آسمان باز شد. سؤال و جواب سابق تكرار شد

او در . ن نيز سالم كردماين ادريس است بر او سالم كن و م: جبرئيل گفت. ادريس افتاد
  .برادر صالح و پيامبر صالح خوش آمدي: پاسخ گفت
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اين هارون است بر او : جبرئيل گفت. فتم و هارون را ديدمسپس به آسمان پنجم ر
صالح و پيامبر صالح خوش برادر : او پاسخ داد و گفت. او سالم كردمسالم كن ومن بر 

  .آمدي
ر آنجا د. سپس مرا باال برد تا اينكه به آسمان ششم رسيد و اجازه ورود خواست

برادر : موسي گفت. سي است، به او سالم كناين مو: جبرئيل گفت. موسي را ديدم
: گفتند. وقتي از آنجا عبور كردم، موسي به گريه افتاد. صالح و پيامبر صالح خوش آمدي

كنم كه جواني پس از من مبعوث شده  گريه مي: يزي تو را به گريه واداشت؟ گفتچ چه
  .گردند است و از امتيانش افراد بيشتري وارد بهشت مي

 در آنجا ابراهيم را. سپس مرا باال برد و به آسمان هفتم رسيد و اجازه ورود خواست
م كردم و او در پاسخ سال. كن اين پدرت ابراهيم است، بر او سالم: جبرئيل گفت. ديدم
المنتهي نزديك شدم و  ةسپس به سدر. فرزند صالح و پيامبر صالح خوش آمدي: گفت

ي آن همانند گوشهاي فيل و برگها 1هاي خرماي هجر هايش مانند خوشه ديدم كه ميوه
و دو  دو نهر آشكار. المنتهي است و در آن جا چهار نهر ديدم ةاين سدر: گفت. است

آن دو نهر نهان، دو نهر بهشت : اينها چه هستند؟ گفت: جبرئيل گفتم به. نهر پنهان
سپس پرده از بيت المعمور برداشته . اند هستند و آن دو نهر آشكار نهرهاي نيل و فرات

من شير . شد و از آنجا، جامي از شراب و جامي از شير و جامي از عسل براي من آورد
سپس پنجاه . ه تو و امتت بر آن هستيپس گفت اين فطرت پاكي است ك. را برداشتم

: وقتي به موسي رسيدم گفت. برگشتم نماز در هر روز بر من فرض گرديد؛ آن گاه
. روز به پنجاه نماز در شبانه: فرمود  خداوند تو را به چه چيز امر فرمود؟ پيامبر اكرم

ا سوگند، به خد. امت تو نخواهند توانست هر روز پنجاه نماز به جاي آورد: ي گفتموس
امت تو تاب و توان آن را ندارند؛ چراكه من تاب و توان مردم قبل از امت تو را تجربه 

نزد پروردگارت برگرد و از . ام اسرائيل تالش بسياري كرده ام ودر جهت اصالح بني كرده
  .او بخواه تا براي امتت، تخفيف دهد

شتم و او همان بار ديگر، نزد موسي برگ. سپس برگشتم و ده نماز كاسته شد
بار سوم، نزد . باز هم من برگشتم و ده نماز ديگر كاسته شد. سخنانش را تكرار كرد

براي بار چهارم برگشتم و ده نماز . موسي آمدم، اين بار هم او سخنانش را تكرار كرد
اين بار كه . چون نزد موسي آمدم، باز هم همان سخن قبلي را تكرار كرد. كاسته شد
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به چه امر : امر شدم و نزد موسي برگشتم، گفت ه پنج نماز در هر روزمراجعه كردم ب
تواند هر روز پنج  امت تو نمي: گفت. ام روز امر شده از در شبانهبه پنج نم: اي؟ گفتم شده

ام و بسيار به  نماز به جا آورد؛ من پيش از تو تاب و توان مردم را تجربه كرده
. ردگارت برگرد واز او براي امت خود تخفيف بخواهباز نزد پرو. ام اسرائيل پرداخته بني

ام كه شرم دارم؛ من خشنودم و تسليم  آن قدر از پروردگار خواسته: فرمود  پيامبر اكرم
ام را به جا آوردي و  فريضه: اوامر او هستم وقتي از آنجا دور شدند، منادي ندا در داد 

  1.تر ساختي تكاليف بندگان مرا نيز آسان
واقعة اسراء و معراج يك سال قبل از : قاضي عياض معتقد است لشفاءادر كتاب 

  2.اتفاق افتاد  هجرت پيامبر اكرم
از سفر مباركش بازگشت، قومش را از اين ماجرا آگاه كرد و در   وقتي پيامبر اكرم

: ن مغيره حضور داشتند به آنها گفتمجلسي كه مطعم بن عدي وعمرو بن هشام و وليدب
ذشته نماز عشاء را در اين مسجد خواندم و صبح را نيز در اينجا من در شب گ«

پس گروهي از پيامبران را ديدم . المقدس رفتم ام و در ميان عشاء و صبح به بيت خوانده
كه ابراهيم و موسي و عيسي نيز از زمرة آنان بودند و آنها پشت سر من نماز خواندند و 

ها و خصوصيات آنان را  نشانه: مسخر گفتعمروبن هشام با ت. گفتم من با آنها سخن
اي پهن بود  عيسي داراي قامتي متوسط و سينه: فرمود  پيامبر اكرم. براي من بازگو كن

. دار و فرفري و گسترده داشت و گويا خون زير پوستش نمايان بود و موهايي چين
داراي اما موسي . بن مسعود ثقفي بود ةگويا عرو. رنگش سرخ، مايل به سفيدي بود

لبانش باريك و درهم . هيكلي درشت اندام بود و رنگي گندمگون و قامتي بلند داشت
اي اخمو ودرهم كشيده داشت؛ ولي سوگند به خدا كه  رسيد؛ چهره فرو رفته به نظر مي

  .ابراهيم بيشتر از همه به من شباهت داشت
شب : ودرسول خدا فرم. راي ما تعريف كنالمقدس را ب پس بيت: آن گاه گفتند

در آن اثناء جبرئيل تصويري از . ام هنگام وارد آن شدم و شب هنگام از آن بيرون شده
يك : داد كه  رسول خدا نيز توضيح مي. نشان داد  المقدس را به پيامبر اكرم بيت

  ... .دروازه آن چنين و در فالن جاست و دروازة ديگر آن چنان و در فالن جاست و 
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به آنها   پيامبر اكرم. در مورد كاروان تجاري خود پرسيدندسپس آنها از رسول خدا 
من نزد . گشتند آنها دنبال شتري گم شده مي. از كنار كاروان بني فالن گذر نمودم: گفت

ديدم ظرفي پر از آب است از آن نوشيدم، . بار و بنه آنها آمدم، هيچ كس در آنجا نبود
خدا سوگند كه اين نشانة خوبي است؛ سپس گفتند به . شما از آنها در اين مورد بپرسيد

شتران با ديدن من رم كردند و . به كاروان بني فالن رسيدم: رسول خدا ادامه داد و گفت 
قرمز رنگي خوابيده بود و بر آن جوالهايي بود كه با نخلهاي سفيد دوخته شده  نرشتر

گفتند اين نيز نشان : رسيد از آنها در اين باره بپ. دانم كه شتر شكسته بود يا خير بود، نمي
 نرسپس به كاروان بني فالن در تنعيم رسيدم كه شتر: رسول خدا گفت. خوبي است

كرد و اينك از  شد، جلوي كاروان حركت مي سفيدرنگي كه سياهي هم در آن ديده مي
وقتي در . وليدبن مغيره گفت او يك جادوگر است. آن سوي تپه بر شما وارد خواهد شد

را به جادوگري برآمدند، به صحت و درستي اين موضوع پي بردند؛ پس او صدد تحقيق 
اين واقعه براي برخي از كساني كه . 1گويد وليد بن مغيره راست مي: متهم كردند وگفتند

ايمان آورده بودند و دعوت را تصديق كرده بودند آزمايشي بود؛ چنانكه بعضي مرتد 
برد كه شب  دوستت گمان مي: ه او گفتندابوبكر صديق رفتند و بشدند و برخي نزد 

اگر چنين گفته است، من او را تصديق : ابوبكر گفت. المقدس رفته است بيتگذشته به 
  .ام كنم؛ چون در مسافت دورتر از اين او را تصديق كرده مي

آيد، اما شما از اين  هر صبح و شام از آسمان براي او خبر مي: گويد و آن اينكه مي
  2.كنيد، از اين رو ابوبكر را صديق ناميد تعجب مي واقعه اظهار

  
  اندرزها، درسها و آموختنيها

در   پيامبر اكرم. اي در پي خواهد داشت معموالً هر مصيبتي، هديه و شادماني - 1
قريش راه دعوت را در مكه ودر ثقيف و در ميان . معرض سختيهاي بزرگي قرار گرفت

دعوت و مردان آن را از هر سو به شدت در مضيقه هاي عرب به روي او بستند و  قبيله
آن حضرت بعد از درگذشت عمويش، ابوطالب، كه . و تحت محاصره قرار دادند

ترين حامي وي بود، در خطر قرار گرفت، اما راهش را ادامه داد و طبق دستور  بزرگ
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گ اي واز جن كننده پروردگارش شكيبايي ورزيد و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش
گري باكي نداشت و اينك وقت آن فرا  هيچ مسخره ه يهيچ جنگجويي و از توطئ

اي بزرگ به او داده شود؛ پس براساس تقدير الهي واقعة  رسيده بود تا ارمغان و هديه
از ميان همة مخلوقات به آسمان عروج نمود   اسراء و معراج اتفاق افتاد و پيامبر اكرم

ايي و جهادش، مورد تكريم و بزرگداشت قرار داد و به و خداوند او را به خاطر شكيب
خداوند او . صورت مستقيم بدون اينكه فرستاده و حجابي در ميان باشد با او ديدار نمود

  .را از عالم غيب آگاه ساخت كه هيچ يك از خلق را آگاه نكرده بود
امام آنها گذشته از اين، ساير پيامبران را در يك ميدان جمع كرد و محمد پيشوا و 

  1.شد، در حالي كه آخرين آنها بود
در آستانة مرحله جديدي از دعوت يعني هجرت و   از آنجا كه پيامبر اكرم - 2

خواست خشتهاي اول اين  حركت براي تأسيس دولت اسالمي قرار داشت، خداوند مي
آورد تا بنابراين، خداوند اين آزمايش را پديد . بنا، قوي و سالم و به هم پيوسته باشند

پااليش در صف مؤمنان اتفاق بيفتد و مؤمنان واقعي از انسانهايي كه داراي ايمان ضعيف 
و متردد و كساني كه در دلهايشان بيماري هست، جدا گردند و مؤمنان قوي و خالصي 

را به صورت علني مشاهده و تصديق نمودند، پايدار و استوار   كه صداقت پيامبر اكرم
تي باالتر از اينكه آنها پيروان و حاميان اين پيامبر برگزيده هستند و به بمانند و چه سعاد

به راستي ايمان پس از . اند او ايمان آورده و زندگي خود را فداي او و دينش نموده
  .گردد تحمل اين همه رنج و مصيبت چه قدر راسخ مي

ان موضوعي را كند كه با مشرك در اين نماد پيدا مي  شجاعت واالي پيامبر اكرم - 3
پذيرد و ترس از  گويد كه عقلهايشان آن را نمي اي سخن مي گذارد و از مسئله در ميان مي

را از آشكار نمودن اين   رويارويي با مشركان و اعتراض و مسخره آنان پيامبر اكرم
هاي آشكار  ترين و زيباترين نمونه قضيه باز نداشت و با اين عمل براي امت خود شگفت

در برابر باطل را ارائه داد؛ گرچه آنها بر ضد حق متحد و منسجم گرديده  كردن حق
  . بودند و براي جنگ با او تمام توان و نيروي خود را به كار گرفته بودند
اين بود كه او   همچنين در اقامه حجت بر مشركان يكي از حكمتهاي پيامبر اكرم

د براي او عالئمي را آشكار نمود المقدس سخن گفت و خداون با آنها از رفتنش به بيت
  : كرد و اين عالئم عبارتند از و ميكه كافران را ملزم به تصديق سخن ا
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؛ چراكه برخي از مشركان به شام  المقدس از جانب پيامبر اكرم توصيف بيت: الف 
پرده به پيامبر  المقدس را بي خداوند، بيت. المقدس را ديده بودند سفركرده بودند و بيت

نشان داد تا اينكه آن را براي مشركان توصيف كند و آنها به راست بودن توصيف  ماكر
  .دانستند، اعتراف كردند و مطابقت آن با واقعيتي كه مي

از كارواني كه در روحاء بود و شتري كه گم كرده بودند   خبر دادن پيامبر اكرم: ب
  .وآبي كه پيامبر از ظرف آنها نوشيد

 از كاروان ديگري كه شتران آنان با ديدن پيامبر اكرم  اكرم خبر دادن پيامبر: ج
  .رم كردند و توصيف دقيق يكي از شتران

خبردادن از كاروان سومي كه در ابواء بود و توصيف شتري كه در جلوي كاروان : د
. در حركت بود و به آنها اطالع داد كه كاروان مذكور از جانب تپة تنعيم خواهد رسيد

ي درستي و نادرستي سخن او درصدد تحقيق برآمدند و بعد از آن صحت مشركان برا
پاسخ گذاشته  براي آنان اثبات گرديد و اين داليل ظاهري آنها را بي  گفتار پيامبر اكرم

همچنين اين سفر، تربيتي . توانستند او را به دروغگويي متهم نمايند بود كه نمي
ين را با همة مخلوقاتي كه در آن وجود دارد در تمام زم  جانبه بود كه پيامبر اكرم همه

اي كوچك ديد و سپس مقام كافران مكه در اين نقطه  برابر اين هستي بزرگ، بسان نقطه
كوچك را كه واقعاً بسيار ناچيز بود و آنها در جهان هستي فقط بخش بسيار اندكي به 

ن آفريدگانش برگزيده و روند؛ پس اينها در مقابل كسي كه خداوند او را از ميا شمار مي
با اين سفر مبارك در عالم ملكوت و ديدارش با فرشتگان و پيامبران او را متمايز 
گردانيده و هفت آسمان و سدره المنتهي و بيت المعمور را به او نشان داده و با او سخن 

  1گفته است چه حيثيتي دارند؟
شود؛ چنانكه  آشكار ميبزرگ  ه ياثبات قوت ايمان ابوبكر صديق در اين حادث - 4

اگر او : آگاه نمودند، با اطمينان گفت  وقتي كافران او را از اسراء و معراج پيامبر اكرم
سپس گفت من او را در چيزي باالتر از اين تصديق . گفته است راست فرموده است

  .آيد كنم و آن اينكه خبر آسمان در يك صبح يا شام نزد وي مي مي
اي كه ابوبكر،  مقايسه. هي، لقب صديق را به خود اختصاص دادبا اين گوا  ابوبكر

ميان اين خبر ونازل شدن وحي از آسمان كرد، بيانگر فراست و يقين وي است و 
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آيد، بايد  كند كه اگر چنين امري نسبت به ساير انسانها بعيد به نظر مي خاطرنشان مي
  1.راحت و خيلي ساده است  دانست كه براي پيامبر اكرم

و پركردن قلبش از ايمان و حكمت اين بود   فلسفة شكافتن سينة پيامبر اكرم - 5
تا براي سفر اسراء آماده شود و متأثر نشدن جسمش از اين شكافته شدن براي آن بود تا 

اي وجود ايشان را فرا نگيرد ودر  العاده هاي خارق ترس و هراس از ديدن چنين صحنه
  .ين گونه امور را به راحتي بپذيردمقابل قدرت خدا تسليم شود و ا

جبرئيل كه گفت به فطرت رهنمود  ه يانتخاب نمودن شير از بين شراب و مژد - 6
آميزد؛ پس  نمايد كه اسالم دين فطرت است و با آن در مي اي بر اين امر تأكيد مي شده

ه كسي كه سرشت انساني را آفريده است اين دين را نيز براي او آفريده است، ديني ك
كند؛ چنانكه  محقق مي نمايد و بلندپروازيهايش را گرايشها و نيازهاي آن را برطرف مي

  : فرموده است
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دار، فطرت خدايي كه مردم را بر آن  ات را براي دين يكسو، ثابت نگه چهره«
سرشته است و خلقت خدا قابل تغيير نيست و همين است دين پايدار، ولي 

  ».دانند اكثر مردم نمي
بـرده شـد و ايـن     المقـدس  در حال بيداري با روح و جسد به بيت  پيامبر اكرم -7

سفر اسراء با روح بـوده يـا   : گويد و خلف است و سخن كسي كه مي نظر جمهور سلف
بـود آيـه و    خوابي بوده است، قابل اعتماد و استناد نيست؛ زيرا اگـر اسـراء خـوابي مـي    

كردند؛ چون  دانستند و تكذيب نمي رفت و كافران آن را بعيد نمي اي به شمار نمي معجزه
 و  سـبحان الـذي اسـري بعبـده     : و خداوند فرموده است 2انكار ناپذيرند چنين خوابهايي
  3.شود شامل روح و جسد مي) اش بنده(» عبده«است و كلمة  اش محمد  منظور از بنده
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نماز خواندن ساير پيامبران پشت سر پيامبر اسالم، دليلي است بر اينكه آنها  - 8
اسالمي، شريعتهاي گذشته را منسوخ  رهبري و پرچمداري را به او سپردند و شريعت

بايست رهبري اين پيامبر و رسالت او را  سي از آنان ميأكرد و پيروان اين پيامبران با ت
  .كه باطل ازهيچ سويي به آن راه ندارد، بپذيرند

نمايند، بايد اين حقيقت را دريابند و به  كساني كه كنفرانسهاي تقريب اديان منعقد مي
و   عني، از همة اديان منحرف دست بكشند و به اين پيامبرآن دعوت بدهند؛ ي

رسالتش ايمان بياورند و آنها بايد حقيقت دعوتهاي مرموزي را كه يك سيستم يا نظامي 
: عقايد منحرفي كه معتقد است . گيرد، درك كنند از نظامهاي جاهليت را به كار مي

ه نفر است و يا كسي كه خداوند مسيح است و مسيح پسر خداست و خداوند سومين س
كند، چگونه با كسي كه  معتقد است عزير پسر خداوند است و كالم خدا را تحريف مي

. معتقد است، خداوند يكي است و شريكي ندارد و پدر و فرزند و همسري نيز ندارد
  1.يكسان و برابر است

د كه پيوند ميان مسجداالقصي و مسجدالحرام حكمتها و داللتها و فوايدي دار - 9
  : اند از برخي عبارت

براي   اهميت مسجداالقصي به عنوان محل اسراء و معراج پيامبر اكرم: الف
كند كه مسجداالقصي و فلسطين  مسلمانها كه قبلة آنها بوده است، مسلمانان را وادار مي

  .را دوست داشته باشند؛ چون مبارك و مقدس است
مسجداالقصي و آزادي آن از لوث  مسلمانان بايد به مسئوليت خود در قبال: ب 

اند مسجدالحرام را از لوث  شرك و عقيده تثليث پي ببرند همان طور كه آنها موظف
پرستي پاك نمايند؛ چون هم مسجداالقصي و هم مسجدالحرام هر دو اشغال  شرك و بت

اند؛ يكي را طاغوت عربي اشغال نموده و ديگري تحت اشغال طاغوت صليبي است  شده
و نياز به آزادي دارند و مسلمانان بايد بدانند كه پيوند مسجدالحرام يا و هر د

مسجداالقصي بيانگر اين موضوع است كه تهديد مسجداالقصي تهديد مسجدالحرام و 
اي براي اشغال از نيل تا مسجدالحرام  اهل آن است و از نيل تا مسجداالقصي مقدمه

شود و از  مسجدالحرام باز مي اي است كه به سوي است؛ پس مسجداالقصي دروازه
دست رفتن مسجداالقصي و افتادن آن در دست يهوديان به معني اين است كه امنيت 

اند و تاريخ  مسجدالحرام و حجاز نيز مورد تهديد است و دشمنان به آن چشم دوخته
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گويد كه ارناط  نمايد؛ زيرا تاريخ جنگهاي صليبي به ما مي گذشته وحال اين را تأييد مي
ليبي صاحب مملكت كرك، گروهي را براي تجاوز به قبر پيامبر و بيرون آوردن جسد ص

در آغاز قرن حاضر كوشيدند ) مسيحيان كاتوليك(مباركش به حجاز فرستاد و پرتغاليها 
تا به حرمين شرفين برسند و آنچه را كه نياكان صليبي آنها نتوانستند انجام دهند، انجام 

كه مماليك وعثمانيها از خود نشان دادند، اجازه نداد تا  بدهند، اما مقاومت شديدي
ميالدي كه يهوديان،  1967برنامه شوم و پليد آنها عملي شود و بعد از جنگ 

المقدس را اشغال كردند، رهبرانشان فرياد برآوردند كه هدف بعدي اشغال حجاز و  بيت
  .قبل ازهمه مدينه و خيبر است

بعد از اينكه لشكريان يهود، قدس را محاصره دافيد گوريون، رهبر يهوديها، 
نمايند، در جمع سربازان وجوانان يهودي كه در نزديك مسجداالقصي گرد آمده  مي

به  اش آن را بودند، حاضر شد و در جمع آنها سخنراني آتشيني ايراد نمود و با اين گفته
  1».دهيم ادامه مي ايم و اينك راهمان را به سوي يثرب ما قدس را گرفته«: پايان رساند

لمقدس و خليج ايالت ا خانم گولدا مائير نخست وزير يهوديان بعد از اشغال بيت
رسد و آنها  بوي پدران و نياكانم در مدينه و حجاز به مشامم مي«: گويد عقبه مي

  2».سرزمينهاي ما هستند كه آنها را پس خواهيم گرفت
ت آينده خود منتشر نمودند كه از اي براي دول يهوديان از آن تاريخ به بعد، نقشه

گيرد و جزيرة عربي و اردن و سوريه و عراق و مصر  فرات تا نيل تمام منطقه را در برمي
و يمن و كويت و تمام خليج عربي در اين نقشه قرار دارد و آنها بعداز پيروزي خود در 

  3.ميالدي اين نقشه را در اروپا توزيع كردند 1967سال 
راء فقط در يك آيه بيان را در سورة اس  اي اسراء پيامبر اكرمخداوند ماجر -10

  : كرده است
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اش را شب هنگام از مسجدالحرام به مسجداالقصي برد،  پاك است آنكه بنده«
مسجدي كه اطراف آن را مبارك گردانيده بوديم تا آيات خود را به او بنمايانيم؛ 

  ».همانا خدا شنوا و بينا است
ه و آنها را خبر داده است سپس خداوند به بيان رسواييها و جنايتهاي يهوديان پرداخت

اسراء به  ه يارتباط بين آيات در سور. نمايد  كه اين قرآن به استوارترين راه هدايت مي
نمايد كه يهوديان به زودي مقام رهبري امت و انسانيت را از  اين موضوع اشاره مي

ر اين اند كه براي باقي ماندن آنها د دست خواهند داد؛ چون آنها جنايتهايي مرتكب شده
منتقل   مقام مجالي باقي نمانده است و خداوند اين منصب را عمالً به پيامبر اكرم

  1.خواهد گردانيد و هر دو مركز دعوت ابراهيمي را به آن حضرت اختصاص خواهد داد
دارد كه چگونه آنها در  پردازد و بيان مي سورة اسراء به بيان استبداد اسرائيلي مي

از اين رو يكي از . اند زده دست و پا مي) فارس و روم(زمان  چنگال قدرتهاي بزرگ آن
هاي خدا بود  و امتش، ديدن برخي از نشانه  فوايد بزرگ سفر اسراء براي پيامبر اكرم

  2.هاي تاريخي آن بود ترين آيات الهي متعلق به مسجداالقصي و نشانه كه روشن
  : فرمايد خداوند مي
 $oΨ ÷ s?#u™ uρ ©y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# çμ≈ oΨù=yèy_uρ “W‰ èδ û© Í_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) ωr& (#ρä‹Ï‚−Gs? 

⎯ ÏΒ ’ÎΤρ ßŠ Wξ‹Å2 uρ ∩⊄∪ sπ −ƒÍh‘ èŒ ô⎯ tΒ $oΨ ù=yϑym yìtΒ ?yθçΡ 4 …çμ ¯Ρ Î) šχ%x. #Y‰ ö6tã 

#Y‘θä3x© ∩⊂∪ !$oΨ ø‹ŸÒs%uρ 4’n<Î) û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ¨βß‰ Å¡øçGs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

È⎦ ÷⎫s? §tΒ £⎯è=÷ètGs9 uρ #vθè=ãæ # ZÎ6Ÿ2 ∩⊆∪ #sŒÎ* sù u™!% ỳ ß‰ôãuρ $yϑßγ8s9ρ é& $oΨ ÷Wyèt/ 

öΝ à6ø‹n=tæ #YŠ$t6Ïã !$uΖ ©9 ’Í<'ρ é& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© (#θß™$y∨ sù Ÿ≅≈n=Åz Í‘$tƒÏe$!$# 4 šχ%x. uρ 

#Y‰ ôãuρ Zωθãèø ¨Β ∩∈∪ ¢ΟèO $tΡ ÷ŠyŠu‘ ãΝä3s9 nο§x6 ø9$# öΝÍκön=tã Ν ä3≈tΡ ÷Šy‰ øΒ r& uρ 5Α≡uθøΒ r'Î/ 

š⎥⎫ÏΖt/ uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_uρ usYò2 r& #·Ï tΡ ∩∉∪ ÷βÎ) óΟçFΨ |¡ômr& óΟçFΨ |¡ômr& 

ö/ä3Å¡àΡ L{ ( ÷βÎ) uρ öΝ è? ù'y™ r& $yγn=sù 4 # sŒÎ* sù u™!% ỳ ß‰ôãuρ ÍοtÅzFψ$# (#θä↔ÿ⏐ Ý¡uŠÏ9 
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öΝ à6yδθã_ãρ (#θè=äzô‰u‹Ï9 uρ y‰ Éfó¡yϑø9 $# $yϑŸ2 çνθè=yzyŠ tΑ ¨ρr& ;ο§tΒ (#ρç Éi9 tFãŠÏ9 uρ $tΒ 

(#öθn=tã # ·Î6÷K s?    )7 - 2 ،اسراء(  
اسرائيل ساختيم، با اين مضمون كه  به موسي كتاب داديم و او را رهنمود بني«

اي نسل كساني كه با نوح در . جز من كسي را وكيل و كارساز خود نگيريد
كشتي سوارشان كرديم، او بندة بسيار سپاسگذاري بود و به بني اسرائيل در 

اندازيد و خيلي زياد سركشي  تيم كه شما دوباره در زمين فساد به راه ميكتاب گف
. فرستيم كنيد؛ وقتي نوبت اول فرا رسد، بندگاني جنگجو و قوي بر شما مي مي

؛ سپس نوبت را محقق شدشوند و اين وعده  ها مي آنها جهت تجسس وارد خانه
ندان كمك كرديم و تعداد عليه آنها به شما برگردانيديم و شما را با مالها و فرز

ايد و  اگر نيكي بكنيد به نفع خودتان نيكي كرده) گفتيم(شما را افزايش داديم و 
ايد و چون وعدة دوم فرا رسد،  اگر بدرفتاري بكنيد، به ضرر خود بدرفتاري كرده

تا روي شما را ناخوش كنند و مانند دفعة اول وارد ) فرستيم بندگان خود را مي(
  ».به هر چيزي كه دست يافتند، آن را نابود كنند مسجد بشوند و

، در سال 1بخت النصر به دستور پادشاه فارس: گويد مي البدايه و النهايه ابن كثير در
و خود وارد آن  2قبل از ميالد به تخريب و هجوم سرزمين يهوديان پرداخت 597

ز اقامت گزيد؛ سرزمين گرديد و به سبب آن بني اسرائيل متفرق شدند؛ گروهي در حجا
گروهي در يثرب؛ گروهي در وادي القري ساكن شدند و تعداد اندكي به مصر اقامت 

  3.گزيدند
قبل از ميالد، حكومت روم به تخريب دولت يهودي  370براي دومين بار در سال 

  .)پس از آنكه آنها دوباره دولت يهودي را بازسازي كرده بودند(پرداخت 
ن با منهدم كردن هيكل اورشليم توسط فرمانده رومي زما اين انهدام و تخريب هم

به وقوع پيوست بنابراين، يهود تاب و توان خود را در مقابل ستم سياسي و ) تيتوس(
داشتند از دست دادند و پي در پي هجرت كردند و بعضي  ديني كه روميها بر آنان روا مي

                                                           
دكتر فرست مرعي استاد تاريخ دانشگاه صنعاء معتقد است كه بخت النصر كلداني بوده است نه فارسي و به  - 1

 .دستور پادشاه كلداني تخريب صورت گرفته است
 .152، ص اصول الفكر السياسي - 2
 .151همان، ص  - 3
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آنجا مهاجرت كرده بودند، از آنها به جنوب جزيرة عرب، جائي كه قبالً نياكانشان به 
  1.مهاجرت نمودند

عناصر يهودي كه پيرامون جزيره عربي پراكنده گرديده بودند، همواره ميكروب فساد 
از اين رو الزم بود كه رسول خدا همان طور كه . اند در زمين را با خود همراه داشته

بايد به تجزيه و  با آن آماده شده بود، هوضعيت جامعة قريش را درك نمود و براي مقابل
؛ زيرا يهوديان فقط 2گرديد پرداخت و براي مقابله با آن آماده مي تحليل پديده يهودي مي

يك امت تاريخي مانند عاد و ثمود نيستند كه داستانهايشان به خاطر عبرت آموختن 
در آن   شود؛ بلكه آنها امتي بودند كه در واقعيت جامعة عربي كه پيامبر اكرم مطرح مي

نمود، حضور انبوه و  نمود و در آن براي اقامه دولت اسالمي فعاليت مي دگي ميزن
چشمگيري داشتند و عالوه بر جايگاه اقتصادي كه دارا هستند، درصدد تشكيل مركزي 

آيند؛ چون داراي دانشمندان و تاريخ و كتابهاي به جا مانده  براي تسلط افكار خود برمي
دهد كه ويژگيهاي پيامبري را  اين صالحيت و اجازه را مياز پيامبران هستند كه به آنها 

تعريف وتبيين نمايند و از او معجزات بخواهند و شرايطي را براي صداقت پيامبران و 
صحت رسالتها وضع كنند؛ پس اگر قريش از كعبه براي مبارزه با اسالم استفاده 

فتند و همان گونه كه محمد گر كردند، يهوديان از تورات براي مبارزه با قرآن كار مي مي
انتظاري  نكشيد، از جانب يهوديان نيز چني انتظار نبرد و درگيري را با قريش مي

المللي ميان فارس و روم و يهود  اي از كشمكش و نبرد بين سورة اسراء گوشه. 3رفت مي
مللي ال كشد و بعد از آن سوره روم نازل شد كه اين سوره نيز از نبرد بين را به تصوير مي

  : فرمايد ته است؛ چنانكه خداوند ميسخن گف
 $Ο!9# ∩⊇∪ ÏM t7Î=äñ ãΠρ ”9 $# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ÷Šr& ÇÚö‘ F{ $# Νèδ uρ -∅ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ óΟÎγÎ6n=yñ 

šχθç7Î=øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû ÆìôÒÎ/ š⎥⎫ÏΖÅ™ 3 ¬! ãøΒF{ $# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% .⎯ÏΒ uρ ß‰ ÷èt/ 4 

7‹Í≥tΒöθtƒuρ ßytø tƒ šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊆∪ ÎóÇuΖ Î/ «!$# 4 ç ÝÇΖtƒ ∅tΒ â™!$t±o„ ( uθèδ uρ 

â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÏm§9 $# ∩∈∪ y‰ ôãuρ «!$# ( Ÿω ß#Î=øƒä† ª!$# …çνy‰ ôãuρ £⎯ Å3≈ s9uρ usYò2 r& 
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Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪ tβθßϑn=ôètƒ #\Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο4θuŠptø: $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# öΝèδ uρ Ç⎯tã 

ÍοtÅzFψ$# ö/ ãφ tβθè=Ï≈xî    )7 -  1 ،روم(  
مشركان قريش دوست داشتند كه فارسيان، بر روميها غلبه نمايند؛ چون آنها و مردم 

پرست بودند، اما مسلمانان خواستار پيروزي روم بر فارس بودند؛ چراكه  فارس بت
بندي  ابوبكر  روميها اهل كتاب بودند؛ چنانكه مفسران تفاصيل زيادي در مورد شرط

ر مورد جنگ فارس و روم كه قرآن تأكيد كرده بود كه صديق با يكي از مشركان مكه د
  1.اند خورد، ذكر كرده شود و فارس شكست مي روم پيروز مي

نظريه و ديدگاه ابن عطيه بر اين است كه بهتر است علت شادي مؤمنان اين موضوع 
بيان گردد كه در صورت پيروزي روم بر فارس، از جانب آنان خطر كمتري متوجه آنان 

پس با توجه به اين . د بنابراين، آنها خواستار پيروزي روم بر فارس بودندگردي مي
اميد داشت كه دين و شريعتي كه خداوند او را با آن مبعوث كرده   تحليل، پيامبر اكرم

خواستند كه او با پادشاهي  است پيروز گردد و بر ديگر ملتها چيره شود، اما كفار مكه مي
  2.كند و آنها از جانب او آسوده خاطر گردند درگير شود تا اورا ريشه كن

از اين رو ابن عطيه بر اين باور است كه خوشحالي زياد مؤمنان به خاطر اين نبود كه 
اند و يا اينكه پيروزي آنها بر فارسها دليلي مادي و محسوس بر  روميها اهل كتاب

كه خداوند از صداقت خبر قرآني خواهد بود؛ بلكه سبب خوشحالي مسلمانان اين بود 
مسلمانهايي كه تا آن وقت هنوز قدرتي (نيروي دريايي روم به نفع مسلمانان كار گرفت 

؛ چراكه بعد از پيروزي روم بر دولت فارس و نابودي آن، روميها نيز )دريايي نداشتند
پس از آن همه مبارزه، تضعيف خواهند شد و اين راه را براي پيروزي مسلمانان بر آنها 

گردد تا اسالم به عنوان يك قدرت جديد جهاني  نمايد و با اين امر موجب مي هموار مي
  3.مطرح گردد

اثبات اهميت و جايگاه نماز؛ چراكه براساس سنت و احاديث نبوي نماز در  -11
به آسمانها فرض شده است و آن گونه كه ابن كثير گفته است   شب عروج پيامبر اكرم

                                                           
 .12، ص 21، ج تفسير طبري - 1
 .425، ص 11، ج تفسير ابن عطيه - 2
 .158، ص اصول الفكر السياسي - 3
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پس دعوتگران بايد بر اهميت نماز و . 1ت نماز استاين امر بيانگر اهميت و عظم: 
گويند، اين مطلب  مواظبت بر آن تأكيد ورزند و وقتي از اهميت و جايگاه نماز سخن مي

قبل از   را كه نماز در شب معراج فرض شده و آخرين چيزي است كه پيامبر اكرم
يگاه نماز وفات خويش به آن سفارش نموده است به عنوان شاهدي بر اهميت و جا

  2.متذكر شوند
: فرمود: پروردگارش را ديده است، پرسيدند در مورد اينكه آيا  از پيامبر اكرم -12

  3توان اورا ديد؟ نوري است، چگونه مي
آن حضرت از خطرهاي بيماريهاي اجتماعي سخن گفت و كيفر آنها را نيز بر  -13

توان به  ه مياز جمل. داشت اساس آنچه در شب اسراء و معراج مشاهده كرده بود بيان
  : امور ذيل اشاره كرد

در معراج افرادي را ديد كه گوشت   پيامبر اكرم: كيفر غيبت و غيبت كنندگان: الف
  4».خورند اينها كساني هستند كه گوشت مردم را مي«: خورند، جبرئيل گفت مي را  مرده

ني را ديد كه لبهاي در آن شب مردا  پيامبر اكرم: كيفر خوردن اموال يتيمان: ب
هاي بزرگي از آتش است وسنگهاي  بزرگي مانند لب شتر دارند و در دستهايشان قطعه

اينها كساني : جبرئيل گفت. شود پشتشان خارج مي شود كه از بزرگي به دهانشان زده مي
  5.اند هستند كه از روي ستم و ظلم، مال يتميان را خورده

ها بود و در آن  را ديد كه شكمهايشان مانند خانه قومي  پيامبر اكرم: رباخواران: ج
  6.اند اينها رباخواران: جبرئيل گفت. شد ، شكمشان ديده ميمارهايي بود كه از بيرون

آور  دهند و كساني كه پيام همچنين كيفر و سزاي زناكاران و آنهايي كه زكات نمي: د
  7.فرمود كنند را بيان اعتنايي و سستي مي فتنه هستند ودر امانت بي

                                                           
 .23، ص 3، ج تفسير ابن كثير - 1
 .93، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة - 2
 .161، ص 1، ج صحيح مسلم – 190، ص 1، ج السيرة النبوية الصحيحه - 3
 .اسناد آن صحيح است 25، ص 20، ج الفتح الرباني - 4
 .200، ص 8، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري - 5
 .274، ص 4، ج تفسير ابن كثير - 6
 .257، ص 20، ج الفتح الرباني – 7، ص 15، ج تفسير طبري - 7
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كارند و  بر گروهي گذر نمود كه در يك روز مي  پيامبر اكرم: پاداش مجاهدان: و
كنند باز به همان شكل اوليه  كنند و پس از اينكه درو مي در همان روز درو مي

شود  اينها مجاهدان راه خدايند كه نيكيهايشان هفتصد برابر مي«: جبرئيل گفت. گردد برمي
  ».شود ه نميو چيزي از آنها كاست

درك جايگاه مسجداالقصي توسط صحابه، اصحاب اهميت مسجداالقصي را  -14
درك كردند و مسئوليت خود را در برابر آن دانستند كه مسجداالقصي تحت فرمانروايي 

آزاد كردند و همواره   روميها اسير بود؛ چنانكه آن را در دوران عمر بن خطاب
ر داشت تا اينكه در قرن پنجم هجري صليبيها در مسجداالقصي در امنيت و آسايش قرا

آن به مدت يك قرن به فساد و تباهي پرداختند؛ سپس مسلمانان آن را به فرماندهي 
الدين ايوبي آزاد كردند و اينك در اشغال يهوديان است پس راه آزادي آن  صالح

  1چيست؟
آن   پيامبر اكرماي كه اصحاب و ياران  راه آزادي قدس، جهاد در راه خدا به شيوه

  .باشد بودند، مي
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و هجرت اصحاب ،عرضة اسالم بر قبائل 

  به مدينه
 



 



 

  

  فصل اول
  و هجرت اصحاب به مدينه ،قبايلگشت و گذار در ميان 

قبايل پس از بازگشت از طائف در موسم حج به عرضة اسالم در ميان   پيامبر اكرم
ا بتواند پيام خدا را خواست تا او را پناه دهند و او را ياري نمايند ت پرداخت و از آنها مي

هاي آن روشن و  اي قوي و داعيانه كه نشانه به مردم برساند و در اين راستا طبق برنامه
ابوبكر صديق مردي كه در . داد كرد و دعوت مي اهدافش مشخص بود، حركت مي

آنها نزد افراد . كرد شناخت نسبهاي اعراب و تاريخ آن تخصص داشت، او را همراهي مي
: گفت پرسيد و به آنها مي ميقبايل ازسران  رفتند و ابوبكر ها مي لهسرشناس قبي

تعدادتان چه قدر است؟ قدرت دفاعي شما چگونه است؟ و جنگ در ميان شما چه طور 
  1.سخن بگويد و دعوتش را عرضه نمايد  است؟ و اين قبل از آن بود كه پيامبر اكرم

ه اسالم كه بقبائلي پرداخت و  قبايلسپس به عرضه اسالم بر «: گويد مقريزي مي
بنوعامر، غسان، بنوفزاره، بنومره، بنوحنيفه، بنوسليم، : دعوت داد عبارت بودند از

بنوعبس، بنونصر، ثعلبه بن عكابه، كنده، كلب، بنوالحارث بن كعب، بنوعذره، قيس بن 
  ».خطيم، و ابواليسر انس بن ابي رافع

پيامبر «: دا جدا حكايت كرده و گفته استا جها ر واقدي اخبار هر يك از اين قبيله
دعوت را از قبيله كنده آغاز كرد و آنها را به اسالم دعوت داد، سپس نزد   اكرم
چه كسي مرا : گفت عامر رفت و مي حنيفه و بني كلب آمد و بعد از آن نزد قبيلة بني بني

ا برسانم؛ زيرا كند تا پيام پرودرگارم ر برد و از من حمايت و دفاع مي نزد قومش مي
ر اين در حالي بود كه ابولهب پشت س. اند قريش مرا از رساندن پيام پروردگارم باز داشته

  2».به سخنان او گوش ندهيد؛ زيرا او دروغگوست: گفت رسول خدا بود و به مردم مي
بدين صورت پيامبر خدا، در معرض اذيت و آزار بزرگي قرار گرفت؛ چنانكه ترمذي 

سالم را عرضه در محل توقف قبائل، ا  پيامبر اكرم: يت كرده است كهروا  از جابر
آيا مردي هست كه مرا نزد قومش ببرد؟ چون قريش مرا از اينكه «: فرمود نمود و مي مي

                                                           
 .36، ص 1، سمعاني، ج االنساب - 1
 .31 – 30 ، ص1، مقريزي، ج امتاع االسماع - 2
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به عرضة اسالم قبايل و همچنان در ميان » .اند سخن پروردگارم را برسانم، منع كرده
ترين صورت دست رد بر سينة آن  به زشتآنان . داد پرداخت و آنها را دعوت مي مي

شناسد و  قومش او را بهتر مي: گفتند كردند و مي او را اذيت مي زدند و حضرت مي
  .كند كه قوم خود را فاسد كرده است چگونه كسي ما را اصالح مي

دين، جوان بني هاشم  بدين صورت قريش به شايع و پخش نمودن القابي از قبيل بي
امبر است، پرداختند و شكي نيست كه اين شايعات پيامبر را آزار برد پي كه گمان مي

  1.داد مي
با آزارهاي   اذيت و آزار آنها در اين حد منحصر نماند؛ بلكه پيامبر اكرم

تري مواجه گرديد؛ چنانكه بخاري در تاريخ خود و طبراني در الكبير از مدرك بن  سخت
را در   پيامبر اكرم: اند كه ايت كردهاز پدر بزرگش رو منيب و او از پدرش و ايشان
در آن . شويد رستگار مي ال اله اال اهللابگوييد ! گفت اي مردم دوران جاهليت ديدم كه مي
اش تف انداختند؛ يكي بر ايشان خاك ريخت؛ يكي ناسزا  اثنا برخي از مردم بر چهره

و دستهايش را ر چهره گفت تا اينكه ظهر شد آن گاه دختري با ظرفي آب آمد و پيامب
. شود خورد و خوار مي مترس از اينكه پدرت شكست مي! دخترم: شست و فرمود

  2.زينب دختر محمد است، او دختري پاكيزه بود: اين دختر كيست؟ گفتند: پرسيدم
را آزار   به نوبت و يكي پس از ديگري پيامبر اكرم) لعنهما اهللا(ل و ابولهب هابوج

عالوه بر . گرفت آنان شديداً مورد اذيت و آزار قرار مي رسول خدا از جانب. دادند مي
  3.كردند داد، نيز او را اذيت مي آنها كساني را كه دعوت مي

 ه هاي ابوجهل و مشركان به هنگام عرض در برابر توطئه  هايي كه پيامبر اكرم شيوه
  : كرد، عبارت بودند از استفاده مي از آنهاقبايل اسالم در ميان 

  ها در شب  با قبيلهديدار  - 1
رفت  ها مي اين بود كه در تاريكي شب براي ديدار قبيله  يكي از حكمتهاي پيامبر اكرم

و اين امر در ناكاركردن آثار تبليغات قريش  4تا كسي از مشركان مانع وي نشود
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آميز بودن اين شيوه ارتباط پيامبر با اوس و خزرج در  آميز بود و دليل موفقيت موفقيت
  1.د و به دنبال آن پيمان عقبه اول و دوم نيز شب هنگام انجام شدشب بو

  ها  به محل اقامت قبيله  رفتن پيامبر اكرم - 2
و با  2با قبيلة كلب و بني حنيفه و بني عامر در محل اقامتشان ديدار كرد  پيامبر اكرم
ها به شيوة  هكوشيد تا از تعقيب قريش خود را دور بدارد و بتواند با قبيل  اين كار مي

  .مناسب بدون اينكه از سوي قريش برايش مزاحمتي ايجاد شود، به گفتگو بپردازد
  همراه بردن معاونان با خود - 3

ها  ابوبكر و علي، آن حضرت را در برخي از ديدارها و گفتگوهايش با برخي قبيله
ده كردند و شايد اين همراهي به خاطر آن بود كه افرادي كه دعوت دا همراهي مي

شدند، گمان نبرند كه او تنهاست و از ميان اشراف قوم و خويشاوندانش ياوري ندارد  مي
در   و اين امر به پيامبر اكرم 3دانست و از طرفي ابوبكر نسبهاي عرب را به خوبي مي

نمود تا به  سعي مي  كرد؛ پس پيامبر اكرم ها كمك مي شناخت نژاد و اصالت قبيله
ردازد؛ چراكه در صورت پذيرش اسالم پيامدهاي دعوت را بتواند دعوت بهترين افراد بپ

  .برعهده بگيرد
  اطمينان حاصل كردن از توان قبيله  - 4

گرفت، اين  در نظر ميقبايل در راستاي دعوت   از جوانب امنيتي مهمي كه پيامبر اكرم
آنها  نمود و از اطالع حاصل ميقبايل بود كه از قدرت دفاعي و توان آنها در ميان 

خواست تا او را حمايت كنند؛ زيرا قدرت و توان دفاعي براي كساني كه دعوت را  مي
كه حامي دعوت اسالمي قبائلي نمايند؛ بسيار ضروري و مهم است؛ چراكه  حمايت مي

ايستد؛ پس بايد از نظر توانايي  بودند، در واقع در برابر تمام نيروهاي شر و باطل مي
يفاي چنين نقشي را داشته باد و بتواند دعوت را حمايت كند مادي و معنوي شايستگي ا

گيرند، دفع  راه دعوت قرار مي سرو پيامدهاي نشر آن را تحمل نمايد و موانعي را كه بر
  4.نمايد
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   گفتگو با بني عامر
اين . عامر را انتخاب نمود تا گفتگوهايي را با آنان انجام دهد طائفه بني  پيامبر اكرم
و همراهش ابوبكر نه   پيامبر اكرم. شد ريزي قبلي انجام مي اساس برنامهگفتگوها بر

اي جنگجو است و افراد زيادي دارد؛ بلكه يكي از پنج  دانستند كه بني عامر قبيله تنها مي
اند و از هيچ پادشاهي پيروي  اي است كه زنان و كودكانش هرگز اسير دشمن نشده قبيله

اي همانند قبيلة قريش و خزاعه  و قبيله 1سي نداده استنكرده و خراج و مالياتي به ك
از مخالفت ديرينة بني عامر و ثقيف اطالع داشت بنابراين،   همچنين پيامبر اكرم 2است

در اين صدد برآمد تا ثقيف را به اين دليل كه از پذيرفتن دعوتش امتناع   پيامبر اكرم
  .ورزيدند، از خارج آنها را تحت فشار قرار دهد

براي در خطرانداختن موقعيت ثقيف در اين صدد برآمد تا از موقعيت   پيامبر اكرم
  3.عامر ببندد  عامر بن صعصعه استفاده نمايد و پيمان قطعي با بني  بني

نزد بني عامر بن صعصعه آمد و   نگاران بر اين باورند كه وقتي پيامبر اكرم سيره
ز آنها به نام بحيره بر آنان عرضه كرد، مردي ا آنها را به سوي خدا دعوت داد و اسالم را

سوگند به خدا اگر من اين جوانمرد را از قريشيان بازگيرم و حمايت «: بن فراس گفت
آيا اگر ما از تو پيروي كنيم : خواهم بلعيد؛ سپس به پيامبر گفت كنم به وسيلة او عرب را

امور از آن ما  ماندهي و رياستو خداوند تو را بر مخالفانت پيروز گرداند بعد از تو فر
كه بخواهد آن را  اين امر در اختيار خداوند است به هر كس: خواهد بود؟ فرمود

شاهرگهايمان را به خاطر دفاع از تو آماج شمشيرهاي قوم عرب قرار : او گفت. دهد مي
تو  دهيم و وقتي خدا تو را پيروز گردانيد، فرماندهي براي كساني ديگر باشد؟ ما به آئين

  4.نيازي نداريم
  

  شيبان گفتگو با بني
دستور داد تا   وقتي خداوند به پيامبرش: آمده است  در روايت علي بن ابي طالب

هاي عرب عرضه دارد، رسول خدا به راه افتاد و من هم همراهش  دعوتش را بر قبيله
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ابوبكر جلو . سپس به مجلسي ديگر رفتيم كه مجلسي آرام بود: گويد تا اينكه مي... بودم 
. شيبان بن ثعلبه از بني: ز كدام خاندان هستيد؟ پاسخ دادندا: رفت و سالم كرد و گفت

پدر ومادرم فدايت باد؛ اينان سرآمد : نمود و گفت  ابوبكر رو به سوي پيامبر خدا
خنگوتر در ميان آنها فردي به نام مفروق بود كه از همه س. خاندان خود و سرآمد مردمند

ما بيش از هزار تن : بيلة شما چند نفر است؟ مفروق گفتق: ابوبكر گفت. بود و زيباتر
. خورد د خود شكست نمينيستيم و گروهي كه هزار نفر باشند هرگز از كاستي افرا

ما به هنگام رويارويي با : دفاعي شما چگونه است؟ مفروق گفت توان: ابوبكر گفت
افتيم؛  شويم، به شدت در مي ميشويم و وقتي خشمگين  دشمن به شدت خشمگين مي

دهيم  و شمشير را بر همبستري با همسران خويش ترجيح مي ما جنگ را بر زن و فرزند
گرديم و گاهي ديگران بر ما  و پيروزي به دست خدا است؛ گاهي ما بر ديگران پيروز مي

؟ ايد تو از قريش هستيش: كرد و گفت  آن گاه رو به پيامبر اكرم. گردند پيروز مي
  .اگر به شما رسيده كه او رسول خداست، اينك اين همان مرد است: ابوبكر گفت

 خواني؟ پيامبر اكرم ما را به چه چيزي فرا مي! اي برادر قريشي: مفروق گفت
شما را به اينكه گواهي دهيد كه هيچ معبودي جز اهللا نيست و او يگانه است و : فرمود

خواهم كه مرا كمك نماييد  هستم و از شما مي شريكي ندارد و من بنده خدا و پيامبرش
اند و رسول خدا را تكذيب  ام كنيد؛ زيرا قريش در مقابل امر الهي همدست شده و ياري
و نياز  اند در حالي كه خداوند بي نياز دانسته اند و خود را به وسيلة باطل از حق بي كرده

به : دهي؟ آن گاه گفت يگري هم دعوت ميآيا به چيزي د: مفروق گفت. ستوده است
اين آيات را تالوت   آن گاه پيامبر اكرم. ام خدا سوگند كه سخني بهتر از اين را نشنيده

  : نمود
 ö≅è% (# öθs9$yès? ã≅ ø? r& $tΒ tΠ§ym öΝ à6š/ u‘ öΝà6 øŠn=tæ ( ωr& (#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© ( 

È⎦ ø⎪t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? Νà2 y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós̄Ρ 

öΝ à6è%ã—ötΡ öΝ èδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ tø) s? |·Ïm≡uθxø9 $# $tΒ tyγsß $yγ÷Ψ ÏΒ $tΒ uρ š∅sÜt/ ( 

Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ø ¨Ζ9$# ©ÉL©9 $# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ 

÷/ä3ª=yès9 tβθè=É) ÷ès?    )151، انعام(  
اينكه با او . بيائيد تا آنچه را كه پروردگارتان حرام كرده است، بخوانم: بگو«

چيزي را شريك قرار ندهيد و با پدر و مادر به نيكي رفتار كنيد و فرزندانتان را 
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دهيم و به كارهاي زشت چه  ما به شما و به آنها روزي مي. از ترس فقر مكشيد
يچ كس را كه خداوند كشتن او را ظاهر باشند، چه باطن، نزديك مشويد و ه

اين است آنچه خدا شما را به آن دستور . حرام كرده است، مكشيد مگر به حق
  ».داده تا بفهميد

قومي . خواني به خدا سوگند كه به مكارم اخالق و كارهاي نيك فرا مي: مفروق گفت
داد كه اين اند و ادامه  اند، دروغ گفته كه تو را تكذيب كرده و عليه تو همدست شده

من سخنت را ! اي قريشي: هاني گفت . هاني بن قبيصه شيخ و پيشواي ديني ماست
اي  شنيدم، اما من بر اين باورم كه اگر ما تنها در پي يك جلسه كه در حضور ما نشسته

آنكه هيچ نشستي قبل و يا بعد از آن صورت گرفته باشد و در حالي كه در دعوت تو  بي
ايم، دين خود را ترك  خواني تأمل نكرده م آنچه ما را بدان فرا مينينديشيده و در فرجا

توجهي در فرجام  كنيم و از تو پيروي نماييم، لغزشي در انديشه و نوعي سبكسري و بي
كارهاست و لغزش با شتاب و عجله همراه است و ما دوست نداريم از طرف آن دسته 

نيديم بنابراين، تو هم برگرد و ما هم بر از افراد خاندانمان كه اينجا نيستند، پيماني بب
: ه مثني بن حارثه اشاره كرد و گفتآن گاه هاني ب. نگريم گرديم و در كار خود مي مي

اي : مثني كه بعدها مسلمان شد، گفت. تاين مثني، شيخ و پيشواي امور جنگي ماس
توانيم  سخنانت را شنيدم و پاسخ ما همان پاسخ هاني بن قبيصه است كه نمي! قريشي

ايم يكي  دين خود را ترك كنيم و از تو پيروي كنيم و ما ميان دو چهارچوب قرار گرفته
نهرهاي : اين دو چهارچوب چيست؟ گفت: فرمود  پيامبر اكرم. يمامه و ديگري سمامه

  .كسري و آبهاي عرب است
اما آنچه مربوط به نهرهاي كسري است، گناهي است كه صاحب آن مورد بخشش 

ايم كه كسري از ما  شود؛ ما به پيماني گردن نهاده گيرد و عذرش پذيرفته نمي ميقرار ن
گري را  اي به پا نكنيم و هيچ ماجراجو و فتنه گرفته است مبني بر اينكه هيچ ماجرا و فتنه

دهي به نظر من از چيزهايي است  پناه ندهيم و اين چيزي را كه تو ما را به آن دعوت مي
خوش ندارند، اما اگر دوست داري كه تو را از ناحيه عربها حفاظت كه پادشاهان آن را 

پاسخ شما در مورد اين : فرمود  پيامبر اكرم. كنيم و پناه دهيم اين كار را خواهيم كرد
موضوع پاسخي شايسته و منطقي است؛ چراكه واقعيتهاي موجود جامعه را به صراحت 

آيند كه از همة جوانب بر  ي دين خدا برميبيان نموديد، اما كساني درصدد حمايت و يار
خواهيد ديري نپايد كه خداوند سرزمين و شهرها و اموال آنان را  آيا مي. آن احاطه يابند



529  عرضة اسالم بر قبائل و هجرت اصحاب به مدينه

 به شما بدهد و شما را با دختران آنان همبستر كند؟ آيا خداوند را تسبيح و تقديس
  1!خداوند شايسته تسبيح و تقديس است: كنيد؟ نعمان گفت مي

  
  ا و اندرزهادرسه

  : ظار داشت، داراي اين ويژگيها بودطلبيد و انت مي  ياري و نصرتي كه پيامبر اكرم
كه   با شدت يافتن اذيت و آزار قريش پس از مرگ ابوطالب عموي پيامبر اكرم - 1

حامي آن حضرت بود، كمك خواستن ايشان از بيرون مكه به صورت ملموس و قابل 
ين بيانگر آن است كه داعي در محيطي از خشونت، فشار و شد و ا اي فعال مي مالحظه

  .تواند كارآيي الزم را در فعاليتهاي دعوتگري خود داشته باشد ارعاب هرگز نمي
ها و كمك خواستن از آنان به دستور خداوند  عرضه نمودن اسالم بر قبيله - 2

ط موجود اي اجتهادي از طرف خود پيامبر نبود كه شراي عزوجل بود و فقط مسئله
  .دعوت آن را ايجاب كرده باشد

كه داراي قدرت و نفوذ قبايل فقط از آن دسته از رهبران و اشراف   پيامبر اكرم - 3
توانستند حمايت همه جانبه دعوت و صاحب آن را  طلبيد؛ چون اينها مي بودند كمك مي

  .فراهم كنند
وي  كه ياري خواستن رسد چنين به نظر مي  در خالل مطالعة سيرة پيامبر اكرم - 4

  : به خاطر اين دو امر بوده است
  .تا از دعوت حمايت به عمل آيد و با پيروان آن برخورد بدي صورت نگيرد –الف 
 ي تا رسول خدا براساس همين دعوت، قدرت رابه دست گيرد البته اين، نتيجه –ب 

  .طبيعي كار بود
براي حمايت از دعوت درخواست افرادي كه اظهار آمادگي   پيامبر اكرم - 5

اي در قدرت و  نمودند به اين شرط كه افرادشان در آينده به دليل اين حمايت، بهره
اند، در قدرت  فرمانروايي داشته باشند و يا در مقابل اينكه دعوت اسالمي را كمك كرده

سهيم شوند را نپذيرفت؛ چون اين دعوتي است به سوي اهللا و شرط اساسي آن اين 
  .صانه براي خدا و خشنودي وي باشداست كه خال

رساني و قرباني و  اخالص و طلب خشنودي خدا، هدفهايي هستند كه هر نوع كمك
گيرد؛ زيرا هدفي كه انسان براي كاري در پيش دارد  جانفشاني به خاطر آن انجام مي
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دهد  همان هدف است كه به فعاليت انسان در تالش براي رسيدن به آن كيفيت مي
هدفي كه از ياري كردن دعوت موردنظر است، بايد از هر نوع مصلحت مادي  بنابراين،

به دور باشد تا دعوت به دليل اين نوع هدف، تضمين گردد و از هر نوع انحراف مصون 
باشد؛ چراكه هرگاه هدف خدايي باشد، انسان تا آخرين حد و با تمام توان از آن 

جماعتي بپيوندد كه به سوي خدا  خواهد به پس كسي كه مي. 1نگهداري خواهد كرد
دهد، نبايد رسيدن به مقام يا كاال و ثروت دنيا را شرط قرار دهد؛ چون اين  دعوت مي

دهد و  دعوت براي خداست و اختيار آن با خداست؛ به هر كس كه بخواهد آن را مي
بايست قبل از همه چيز هدفش  گردد، مي دار مي كسي كه مسئوليت امر دعوت را عهده

اي خدا و تالش نمودن براي بلندكردن پرچم او باشد، اما اگر هدفش رسيدن به مقام رض
. 2باشد  اي خطرناك است كه بيانگر خالص نبودن نيت صاحب آن مي باشد اين انگيزه

كسي كه بوي رياست از او به مشام رسيد، هرگز «: گويد براين يحيي بن معاذ رازي ميبنا
  3».موفق نخواهد شد

ها اين بود  از رهبران قبيله  ر از ويژگيهاي ياري خواستن پيامبر اكرميكي ديگ - 6
اي كه مفاد آنها مخالف با منافع  المللي كه افراد موردنظر نبايد به پيمانها و قراردادهاي بين

گيرند آن را با  دعوت وي است، پايبند باشند؛ چون آنها وقتي دعوت را به آغوش مي
ها در معرض نابودي از سوي قدرتهاي طرف قرارداد، قرار پايبندي به اين گونه پيمان

رود و مصالح آن را تهديد  دهند و اين خطري جدي براي دعوت اسالمي به شمار مي مي
تواند حمايت موردنظر را محقق سازد؛ چون در  و حمايت مشروط و جزئي نمي 4كند مي

شيبان بر ضد  بني به مخالفت برخيزد، هرگز  آن صورت اگر كسري با پيامبر اكرم
شوند واگر كسري بخواهد بر محمد و پيروانش حمله كند آنها با  كسري وارد جنگ نمي

  5.نتيجه ماند بنابراين، گفتگوها بي. جنگند او نمي
دين خدا را تنها كساني ياري خواهند نمود كه اين دين در تمامي زواياي زندگي « - 7

به مثني بن حارثه بود وقتي اظهار   رماين پاسخ پيامبر اك» .آنان رسوخ كرده باشد
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با . داشت كه رسول خدا را از ناحية عربها حمايت خواهد كرد نه از ناحية فارسيها
رسيم كه دورانديشي پيامبر اسالم در  انديشيدن در ژرفاي اين سياست به اين نتيجه مي

  .توان آن را با امري ديگر مقايسه نمود حد وااليي بود كه نمي
را گرامي   شيبان بيانگر مروت و اخالق آنها بود و آنها پيامبر اكرم بنيموضع  - 8

داشتند و نيز بحث و گفتگو با شفافيت خاصي انجام گرفت و آنها ميزان حمايت خود را 
از آن حضرت شرح دادند و اظهار داشتند كه دعوت چيزي است كه پادشاهان آن را 

ان چنين مقرر نموده بود كه بعداز بيست سال شيب نخواهند پسنديد، اما خداوند براي بني
يا بيشتر از آن كه قلبشان به نور اسالم نوراني شده بود، مسئوليت رودرو شدن با 
پادشاهان را برعهده بگيرند و مثني بن حارثه شيباني رهبر جنگي آنها و قهرمانشان بود 

ن خالفت ابوبكر كه در سرزمين عراق، فتوحات و پيروزيهاي لشكر اسالمي را در دورا
اش چنان نيرو و تواني داده بود  قدرت ايمان و اسالم به مثني و قبيله. 1كرد فرماندهي مي

كه آنها سردمداران و فرماندهان اصلي جنگ با فارسها قرار گرفتند و اين در حالي بود 
ترسيدند و يا حتي فكر جنگيدن با آنها هرگز در  كه در زمان جاهليت از فارسها مي

پي   ن آنان رسوخ نكرده بود؛ حتي پس از اينكه به حقانيت دعوت پيامبر اكرماذها
رفت كه پذيرفتن اين دين،  بردند، باز هم حاضر نشدند آن را بپذيرند؛ چون احتمال مي

آنها را مجبور به درگير شدن با فارسها بنمايد و اين امري ناپسند براي آنان محسوب 
بريم؛ ديني كه خداوند،  يه به عظمت اين دين پي ميبه هر حال از اين قض. گرديد مي

مسلمانان را به وسيلة آن سربلند نمود و آنان را رهبران دنيا قرار داد و عالوه بر آن 
  2.در باغهاي بهشت به آنان خواهد دادري نعمتهاي پايدا
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  فصل دوم 
  هاي نور هاي خير و طليعه دسته

  : گويد جابر بن عبداهللا انصاري مي
ده سال در مكه در اماكن مختلف از جمله منازل آنان، در بازار عكاظ و   يامبر اكرمپ«

چه كسي مرا : گفت پرداخت و مي و تبليغ آنان ميمجنه ودر موسم حج و در مني به دعوت 
و كسي او را (نمايد تا پيام پروردگارم را برسانم؟ و پاداش او بهشت خواهد بود  ياري مي
آمدند و  كرد، قومش نزد او مي اگر مردي از يمن يا از مصر حركت مي حتي.) كرد ياري نمي

ازنوجوان قريش بپرهيز و مواظب باش تو را به فتنه مبتال نكند و زماني كه پيامبر در : گفتند  مي
رفت تا اينكه خداوند ما را از يثرب  رفت، انگشتهايشان به سوي او اشاره مي ميان مردم راه مي
و ما او را جا داديم و تصديقش نموديم و افراد ما نزد او رفتند و به او ايمان  به سوي او فرستاد

هاي انصار باقي  اي از خانه به آنها قرآن آموخت تا اينكه هيچ خانه  آوردند و آن حضرت
  1.نماند مگر اينكه در آن گروهي از مسلمانان بودند كه اسالم خود را آشكار كرده بودند

  
  ار با رسول خدا در موسم حج و عمرهنخستين مالقات انص

  اسالم سويد بن صامت -1
رفت و او را به  با اطالع از ورود افراد صاحب نام و معروف نزد او مي  پيامبر اكرم

كرد؛ چنانكه وقتي  داد و اسالم و حق و هدايت را بر او عرضه مي سوي خدا دعوت مي
اعر و شريف، شجاع و داراي سويد بن صامت از قبيلة بني عمرو بن عوف كه مردي ش

ناميدند، وقتي به مكه آمد و پيامبر از آمدنش مطلع  مي» كامل«نسب عالي بود و قومش را 
شايد : سويد به پيامبر گفت. م فراخواندشد نزد او رفت واو را به سوي خدا و دين اسال

  آنچه در اختيار توست، همانند آن چيزي باشد كه در اختيار من است؟ 
. حكمت لقمان دارم: چه چيز در اختيار توست؟ سويد گفت: فرمود  كرمپيامبر ا
دانست بر پيامبر  سويد بخشي از آنچه مي. آن را بر من عرضه كن: گفت  پيامبر اكرم
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اين سخن نيكو و خوبي است اما آنچه در اختيار من : فرمود  پيامبر اكرم. عرضه كرد
قرآني است كه از جانب خدا بر من نازل  است، بهتر از اين است؛ زيرا آنچه من دارم

قرآن را براي ايشان تالوت نمود   آن گاه پيامبر اكرم. شده است، نور و هدايت است
  .و او را به اسالم دعوت كرد

. اين سخني نيكو است: گفت فاصله گرفت كه مي  سويد در حالي از پيامبر اكرم
مش رفت، ديري نپائيد كه به دست سويد پس از آنكه به مدينه بازگشت و به ميان قو

ما بر اين باور هستيم كه او : گفتند د و گروهي از خاندان او ميقبيلة خزرج كشته ش
  .مسلمان كشته شده است

اما دليل مستندي وجود ندارد كه  1به هر حال او در روز جنگ بعاث به قتل رسيد
  2.اش باشد بيانگر تبليغ اسالم از جانب او در ميان قبيله

  
  مسلمان شدن اياس بن معاذ -2

ابوالحيسر بن رافع به همراه جواناني از بني عبداالشهل كه اياس بن معاذ در ميان آنها 
پيامبر . پيمان شوند اين گروه آمده بودند تا با قريش عليه خزرج هم. بود به مكه آمد

يا مايليد آ: ن رفت و در مجلسشان نشست و فرمودبا اطالع از ورود آنان نزد آنا اكرم
ايد پيشنهاد كنم؟ گفتند آن چيست؟  بهتر از آن چيزي كه به خاطر آن به اينجا آمده

خوانم كه  من پيامبر خدا و فرستاده او به سوي بندگانش هستم و به اين فرا مي: فرمود
خداوند را بپرستند و هيچ چيزي را با وي شريك قرار ندهند و بر من كتابي نازل شده 

  .است
 اياس بـن معـاذ  . را براي آنها معرفي نمود و قرآن را برايشان تالوت كرد سپس اسالم

سوگند به خدا كـه ايـن از آنچـه شـما در پـي آن      : كه نوجوان كم سن و سالي بود گفت
در اين هنگام ابوالحيسر مشتي خاك برداشت و به چهرة او پاشـيد و  . ايد بهتر است آمده

ايـم و   گند كه ما براي چيزي غير از اين آمدهاين سخن را تكرار نكن؛ به خدا سو: گفت 
سپس آنها به مدينه بازگشتند و جنـگ بعـاث بـين    . بدين گونه اياس بن معاذ ساكت شد

از كساني كه . اوس و خزرج در گرفت و ديري نپائيد كه اياس چشم از جهان فرو بست
ال اله «: گفت  اند، روايت شده است كه اياس هنگام مردن، پيوسته مي شاهد مرگ او بوده
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گفـت   واين چنين تسبيح و تقديس خداوند را مي »اال اهللا، اهللا اكبر، سبحان اهللا و الحمدهللا
بنابراين، آنها در اينكه او مسـلمان مـرده اسـت هـيچ ترديـدي      . تا اينكه چشم فرو بست

را شـنيد، بـه اسـالم ايمـان       نداشتند؛ چون او در آن مجلس وقتي سخنان پيامبر اكـرم 
  1.آورد
  

  اسالم انصار
با گروهي از افراد قبيله خزرج در موسم حج در   نخستين ديدار ثمربخش رسول اهللا

شما چه كساني : مود پس از مالقات با آنها، فر  پيامبر اكرم. محل عقبه مني انجام شد
. بله: هوديان هستيد؟ گفتندپيمانان ي آيا از هم: فرمود. زرجافرادي از خ: هستيد؟ گفتند

 آن گاه در كنار پيامبر اكرم! نشينيد تا با شما سخن بگويم؟ گفتند چرا نمي: ودفرم
نشستند و ايشان، آنها را به سوي خدا دعوت داد و اسالم را بر آنها عرضه نمود و براي 

  2.آنان قرآن تالوت نمود
به خدا سوگند، ! اي قوم: ا تمام شد، آنها به يكديگر گفتندوقتي سخنان رسول خد

نبايد آنها در . كردند مان پيامبري است كه يهوديان شما را به آمدن آن تهديد مياين ه
بنابراين، آنها به دعوت پيامبر پاسخ مثبت دادند و او . گرويدن به او بر شما پيشي گيرند

ما : عرضه كرده بود، پذيرفتند و گفتندرا تصديق كردند و آنچه از تعاليم اسالم بر آنها 
ايم كه در ميان هيچ قومي به اندازه آنها كينه و  لي پشت سر گذاشتهقوم خود را در حا

ما . دشمني وجود ندارد؛ اميد است خداوند آنها را به وسيلة شما متحد و يكپارچه سازد
خوانيم و آنچه از تعاليم اين  به زودي نزد آنها خواهيم رفت و آنان را به آئين تو فرا مي

اگر خداوند ارتباط و پيوند آنها را در پرتو . خواهيم كردايم، بر آنها عرضه  دين پذيرفته
شما برقرار و مستحكم گرداند؛ از آن پس عزت هيچ مردي در ميان قوم و قبيلة ما فراتر 

  .از عزت شما نباشد؛ زيرا هيچ كسي عزيزتر از تو نيست
 سپس در حالي رهسپار سرزمين خود گشتند كه ايمان آورده و پيامبر را تصديق كرده

ابوامامه أسعد بن زراره، عوف بن حارث از : تعدادشان شش نفر بود به نامهاي . 3بودند
قبيلة بني نجار، رافع بن مالك، قطبه بن عامر، عقبه بن عامر، و جابر بن عبداهللا بن 
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 وقتي اين گروه به مدينه نزد قوم خود رسيدند با آنها در مورد پيامبر اكرم. 1رباب
و دعوت او   به اسالم دعوت دادند تا آنكه آوازة پيامبر اكرم سخن گفتند و آنان را

هاي انصار باقي نماند مگر اينكه در آن  اي از خانه همه جا را فرا گرفت؛ پس هيچ خانه
  2.برقرار بود  وصف و ياد پيامبر اكرم

هاي خير بود كه تنها به ايمان آوردن اكتفا  بدين صورت اين اولين دسته از دسته
؛ بلكه با خود پيمان بستند كه قومشان را به اسالم دعوت دهند و تمامي آنها به نكردند

عهدي كه با دين خدا و پيامبرش بسته بودند وفا نمودند؛ چنانكه وقتي به مدينه 
هاي  اي از خانه بنابراين هيچ خانه. بازگشتند در زمينه دعوت به سوي خدا تالش نمودند

برقرار بود و اين گونه هرگاه   آن وصف و ياد محمد انصار باقي نماند مگر اينكه در
كه امر الهي باشد، لحظة سرنوشت ساز و قاطعي كه پايان بخش نااميديها و رنجهاست 

بااين گروه، بدون موعد قبلي صورت گرفت، اما   اين ديدار پيامبر اكرم. رسد فرا مي
اي نو براي خير و خوبي و  هديداري بود كه خداوند آن را فراهم آورد تا نه تنها سرچشم

اي براي تحقق رهايي از پرستش سنگها باشد؛ بلكه  نقطه تحول قاطعي در تاريخ و لحظه
ساز براي تمام جهان و لحظة انتقال و بيرون آوردن زندگي از  اي سرنوشت در واقع لحظه

پرست و  آيا معقول بود كه در لحظة بسياركوتاه، اين افراد بت. تاريكيها به سوي نور بود
متعصب به ياوران دعوت كه چشم و دلشان به نور حق گشوده شده بود، متحول شوند 
و به سربازاني مخلص براي حق و به دعوتگراني به سوي خدا تبديل شوند كه نزد 

هايشان نور نشسته است؟ به  روند كه نور به همراه دارند و بر چهره قومشان در حالي مي
اي مناسب و حامياني امين و واقعي  كه براي دعوت زمينهحق كه اين خواست الهي بود 

  .آماده گرداند
بدين صورت دعوت در مرحلة جديدي قرار گرفت و با اين مرحله سالهاي غم و 

پيماناني براي حمايت از اسالم بود، سپري گرديد؛  اندوه پيامبر و سالهايي كه به دنبال هم
انگيز اسالم و لشكر دلير و قهرمان آن،  اي كه از آن روز به بعد قدرت شگفت به گونه

نقشهاي به يادماني از خود به يادگار گذاشت و حق بر باطل پيروز گرديد و پرهيزگاران 
هاي نور كه خداوند آنها را براي  هاي خير و طليعه از اين وضعيت شادمان گشتند و دسته

وان هدايت بپيوندند و خير آماده نموده بود، يكي پس از ديگري به مكه آمدند تا به كار
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اند، به  در نور، شناور و از سرچشمة خير سيراب گردند و با خير و نوري كه فرا گرفته
  1.يثرب بازگردند

الزم به يادآوري است كه در نخستين مالقاتي كه در عقبه انجام گرفت و گروهي از 
ي صورت ديدار كردند و به دست ايشان مسلمان شدند، بيعت  خزرج با پيامبر اكرم

دادند كه بدون مشورت  ؛ چراكه تعداد آنان اندك بود و به خود اين اجازه را نمي2نگرفت
  3.هاي خود در مدينه، پيماني ببندند، اما آنها مخلصانه به تبليغ پيام اسالم پرداختند با قبيله
  

  بيعت عقبة اول
محل عقبه و اهل يثرب در   يك سال بعد از نخستين ديداري كه ميان پيامبر اكرم

ديدار كردند و با او » عقبه«انجام گرفت، در موسم حج دوازده نفر از انصار با پيامبر در 
در اين بيعت ده نفر از خزرج و دو نفر از اوس بودند و اين بيانگر آن . بيعت نمودند

است كه خزرجياني كه در سال گذشته مسلمان شده بودند، فعاليتشان بيشتر در ميان 
متمركز بوده است، اما موفق شده بودند افرادي از قبيلة اوس را نيز به  قبيلة خودشان

  .اسالم دعوت نمايند و اين آغاز ائتالف اين دو قبيله در زير پرچم اسالم بود
من از جمله كساني «: گويد مورد بيعت در عقبه اولي مي عباده بن صامت خزرجي در

بيعت نمودند   كه با رسول خدا تعداد كساني. بودم كه در عقبة اولي حضور داشتم
مفاد بيعت عبارت بود از . دوازده نفر بودند و اين بيعت معروف به بيعت زنان است

اينكه با خدا چيزي را شريك نسازيم، دزدي نكنيم، زنا نكنيم، فرزندان خود را نكشيم، 
؛ پس كسي را به ناحق متهم ننمائيم و در هيچ كار خيري رسول خدا را نافرماني نكنيم

اگر به اين پيمان وفا كرديد بهشت از آن شما خواهد بود و اگر به : فرمود  پيامبر اكرم
اگر بخواهد شما را . يكي از اين گناهان خود را آلوده كرديد، تكليف شما با خداست

  4».دهد آمرزد و اگر بخواهد، عذاب مي مي
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 1رو آن را بيعت النساءاز اين . براساس مفاد همين پيمان، بعدها با زنان بيعت كرد
رسول خدا به همراه اين بيعت كنندگان، مصعب بن عمير را به . گويند مي) بيعت زنان(

او در نماز . شد ناميده مي» مقري«مصعب، . مدينه فرستاد تا به آنها دين و قرآن بياموزد
براساس شناخت شخصيت مصعب و با توجه به آگاهي از   پيامبر اكرم. امام آنها بود

وضعيت مدينه او را انتخاب نمود؛ چراكه مصعب ضمن اينكه آنچه را كه از قرآن نازل 
شده بود حفظ داشت، تيزهوش، ماهر و باوقار بود و از اخالقي خوب و فرزانگي زيادي 
برخوردار بود و عالوه بر آن داراي ايماني قوي و سرباز وفاداري براي اسالم بود 

هاي مدينه وارد كند و از رهبران  سالم را به ساير خانهبنابراين، طي چند ماه توانست ا
بزرگ مدينه افرادي مانند سعد بن معاذ و اسيدبن حضير به اسالم ايمان آوردند و ايمان 

  2.آوردن آنان موجب گرديد تا اكثر قبيلة آنان به اسالم، ايمان بياورند
تخاب گرديده مصعب بن عمير درست زماني كه به عنوان سفير اسالم در يثرب ان

بود، توانست در راستاي شرح و توضيح تعاليم دين جديد و آموزش قرآن كريم و تفسير 
هايي كه ايمان آورده بودند و ميان پيامبر و  آن و تقويت روابط برادري ميان افراد قبيله

يارانش در مكه و همچنين ايجاد پايگاهي ايمن براي هجرت و حركت دعوت 
 در يثرب نزد اسعد بن زراره  مصعب بن عمير. ت آوردموفقيتهاي زيادي به دس

حركت دعوت را در . و مسلمانان با جديت مشغول كار دعوت بودند 3اقامت گزيد
كرد؛ او در دعوتش شيوة قرآن و تعاليم استاد  رهبري مي مدينه، مصعب بن عمير

آيات مكي را در پيش گرفته بود؛ چنانكه اين منهج در يكي از )  محمد(بزرگوارش 
  : قرآن كريم اين گونه بيان شده است
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به راه پروردگارت با حكمت وموعظة حسنه دعوت ده و با آنان به نحو احسن «
داند كه چه كسي از راهش منحرف شده و او  پروردگارت بهتر مي. مجادله كن

  ».داند نيز هدايت يافتگان را بهتر مي
  

   داستان اسالم آوردن اسيد بن حضير و سعد بن معاذ
قبيلة بني عبداالشهل و از سرداران و اشراف قومشان  سعد بن معاذ و أسيد بن حضير از

آنها مشرك و بر دين قوم خود بودند وقتي از مصعب بن عمير و فعاليت وي در . بودند
اند تا  به سراغ اين دو مرد برو كه آمده: الم خبر يافتند، سعد به أسيد گفتدعوت به اس

با آن دو درگير شو و آنها را جنبة ما را به نابخردي و سبكسري بكشانند و  افراد كم
بازدار از اينكه ديگر بار به محيط زندگاني ما پاي بگذارند؛ زيرا اسعد بن زراره پسر خالة 

اسيدبن . دادم من است و اگر اين مسئله نبود، من خود اين كار را به جاي تو انجام مي
را ديد به بن زراره او  وقتي اسعد. حضير، نيزة خود را برداشت و نزد آن دو رفت

ادقانه به دين او را ص. باشد كه نزد تو آمده است اين پيشواي قوم خود مي: مصعب گفت
ر آنها ايستاد و اسيد در كنا. گويم اگر بنشيند با او سخن مي: مصعب گفت. دعوت كن

چه چيزي شما را بدينجا آورده است كه سست مايگان ما را به : دشنام داد و گفت
ب با زباني مصع. اگر جان خود را دوست داريد ازما دور شويد داريد؟ خردي وا مي بي

نشيني كه سخنان ما را بشنوي تا اگر چيزي را بپسندي  نمي: خوش و قلبي مطمئن گفت
سخني منصفانه گفتي؛ سپس : سندي از آن دوري گزيني؟ اسيد گفتبپذيري و اگر نپ

سالم با او سخن گفت و آنگاه مصعب درباره ا. اش را در زمين فرو برد و نشست نيزه
به : گفتند نقل شده است آن دو مي براي او قرآن خواند و آن گونه كه از مصعب و اسعد

اش  خدا سوگند، ما قبل از آنكه او سخن بگويد در نورانيت چهره و رفتار نرم و مهربانانه
وقتي بخواهيد ! چه خوب و زيباست اين سخن: فتيم؛ سپس اسيد گفتاسالم را دريا

پوشي؛ آن  كني و لباسهاي تميز مي كنيد؟ گفتند غسل مي اين دين شويد چه كار مي وارد
اسيد برخاست و غسل . گزاري آوري و سپس نماز مي گاه كلمة شهادت را به زبان مي

. نماز خواند كرد و لباسهايش را تميز نمود و شهادت حق را به زبان آورد و دو ركعت
دي است كه اگر از شما پيروي كند، هيچ كس از پشت سر من مر: آن گاه به آنها گفت

فرمان او سرپيچي نخواهد كرد و همه در پي او خواهند آمد و من او را كه سعد بن معاذ 
اش را برگرفت و به سوي سعد و  سپس نيزه. فرستم است هم اينك به سوي شما مي

ن معاذ، وقتي سعد ب. قومش كه در انجمن مشورتي خود گردهم نشسته بودند، بازگشت
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اي متفاوت با آنچه از حضور شما  سوگند به خدا كه اسيد با چهره: گفت اسيد را ديد
چه كار كردي؟ : ر جمع آنان ايستاد سعد به او گفتوقتي اسيد كنا. گردد رفته بود، باز مي

گفت با آن دو مرد سخن گفتم و در كار آنان هيچ ايرادي نيافتم و اكنون من اطالع يافتم 
دانند كه او  اند تا او را بكشند؛ چون آنها مي رثه به سراغ اسعد بن زراره رفتهكه بني حا

  1.خواهند تو را با اين كار تحقير نمايند پسرخاله تو است بنابراين، مي
سعد در حالي كه از آنچه اسيد در مورد قصد بني حارثه گفت خشمگين شده بود، 

بينيم كه كاري از پيش  مي: سيد، گفتش را به دست گرفت و به اا شتابان برخاست، نيزه
اند،  وقتي ديد كه آنها با آرامش نشسته. سپس خود را نزد اسعد و مصعب رساند. اي نبرده

پس . دانست كه هدف اسيد اين بوده كه او را به آنجا بكشاند تا سخنان آن دو را بشنود
سوگند به ! ابا امامهاي : و ايستاد و به اسعد بن زراره گفتاو ناسزاگويان در كنار آن د

ديدي؛ چرا در  بود از من چنين برخوردي نمي خدا اگر خويشاوندي ميان من و تو نمي
زني كه ما خوش نداريم؟ اسعد به مصعب گفته  خانه و كاشانة ما دست به كارهايي مي

بود سوگند به خدا اينك مردي نزد تو آمده است كه اگر از تو پيروي كند، هيچ كس از 
نشيني كه  نمي: مصعب به سعد گفت. برنخواهد تافت از پيروي تو سر خاندان وي

سخنان ما را بشنوي؟ تا اگر چيزي پسنديدي آن را بپذيري و اگر ناخوشايندت بود، به 
اي  سخن منصفانه: سعد گفت. جويي خواهيم نمود دليل ناخشنودي تو، ما از تو كناره

آن گاه مصعب، اسالم را بر او . اش را در زمين فرو برد و نشست سپس نيزه. گفتي
عرضه كرد و برايش قرآن خواند كه به روايت موسي بن عقبه از ابتداي سوره زخرف 

سوگند به خدا قبل از آنكه : گويند ب و اسعد دربارة او نيز ميمصع. براي او تالوت كرد
دو  سپس سعد به آن. را يافتيماو سخن بگويد در سيماي نوراني و برخورد نرمش اسالم 

غسل : كنيد؟ گفتند آييد، چه كار مي رميشويد و به اين دين د وقتي مسلمان مي: گفت
كني؛ سپس شهادت حق را به زبان  كني و خود را پاكيزه و لباسهايت را تميز مي مي
سعد برخاست و غسل كرد و لباسهايش را . گزاري آوري و آن گاه دو ركعت نماز مي مي

زبان آورد و سپس دو ركعت نماز خواند و پس از آن تميز نمود و شهادت حق را به 
. اش را برداشت و در حالي كه اسيد همراه او بود، به ميان جمع خاندانش برگشت نيزه

به خدا سوگند كه سعد با : آيد گفتند دند كه به سوي آنها ميوقتي قومش او را دي
: ر ميان آنها ايستاد، گفتگردد و چون سعد د اي غير از آنچه از ميان رفته بود، برمي چهره
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ترين و تو سرور و به: ايد؟ گفتند ميان خود چگونه يافتهمرا در ! اي بني عبداالشهل
پس سخن گفتن من با زنان و مردان شما حرام است تا آن : گفت. ترين ما هستي فرزانه

و  به خدا سوگند در پي اين سخن، در ميان قوم. گاه كه به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد
  .قبيلة بني عبداالشهل هيچ زن و مردي نماند مگر آنكه همه مسلمان شدند

اسعد و مصعب، راهي منزل سعد شدند و مصعب نزد او اقامت گزيد و مردم را به 
هاي انصار باقي نماند مگر اينكه در آن  اي از خانه داد تا اينكه هيچ خانه اسالم دعوت مي

كه او ) عمرو بن ثابت بن وقش(جز اصيرم  مردان و زنان مسلماني وجود داشت به
اسالم آوردنش را تا روز جنگ احد به تأخير انداخت و در جنگ احد در حالي كشته 

از اهل : رده بود و پيامبر در مورد او گفتشد كه هنوز يك بار براي خدا سجده نك
ا ت نموده است كه رسول خداز ابوهريره رواي» حسن«ابن اسحاق با سند . بهشت است

به من بگوئيد چه كسي در حالي وارد بهشت شد كه يك بار هم نماز نخوانده : فرمودند
  1.اصيرم از بني عبداالشهل: دانستند پاسخ دهند فرمود  بود؟ وقتي نمي

  
  درسها و آموختنيها

متمركز به يثرب بود و شش نفري كه مسلمان شده بودند،   ريزي پيامبر اكرم برنامه - 1
  .ليغ و نشر دعوت اسالم در طي اين سال ايفا كردندنقش بزرگي در تب

اينكه : عوامل متعددي به انتشار اسالم در مدينه كمك كرد كه برخي عبارتند از  - 2
هاي اوس و خزرج را به الفت و مهرباني تبديل نموده بود و  خداوند كينه و عداوت قبيله

خصلت به ويژگيهاي نژادي و بيني نشدند و حق را پذيرفتند و اين  آنها دچار خود بزرگ
: هيئتي كه از يمن آمده بود فرمود درمورد  گردد؛ چنانكه پيامبر اكرم دودماني آنها برمي

  2».اند ترين دلها هستند، نزد شما آمده ترين و نرم اهل يمن كه داراي مهربان«
آنجا اند؛ چراكه نياكانشان از  افراد اوس و خزرج نيز از نظر نژادي با يمنيها مرتبط

  : گويد قرآن كريم در مورد اينها مي. اند آمده
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و آناني كه قبل از مهاجران در داراالسالم و ايمان جاي گرفتند و جاي پيدا «

دارند ودر دل  كنند، دوست مي كردند، كساني را كه به سوي آنان هجرت مي
كنند و  اي احساس نمي شد، تنگي خود نسبت به آنچه كه به مهاجران داده

دهند؛ اگر چه خودشان نيازمند باشند و هر  ديگران را بر خويشتن ترجيح مي
  ».اند رستگاران كس از حرص و بخل نفس نجات يابد، پس اينان

يكي ديگر از عواملي كه به انتشار اسالم در مدينه كمك كرد، درگيري و زد و خورد 
جنگهاي خونيني همانند جنگ بعاث و . و خزرج بودموجود بين دو قبيله بزرگ اوس 

گرفت و اين جنگ، رهبران بزرگ آنها را از ميان برده بود، رهبراني  غيره ميان آنها درمي
كه امثال آنها در مكه و طائف وديگر جاهها سنگهاي نااستواري بر سر راه دعوت به 

راي پذيرفتن حق آماده رفتند و در ميان اوس و خزرج جز رهبران جواني كه ب شمار مي
بودند ديگر خبري از رهبران گذشته نبود و عالوه بر آن رهبري برجسته و معروف كه 
همه از او اطاعت نمايند و در برابر سخنانش گردن نهند، درميان نبود و از طرفي به دليل 

فرساي بعاث آنان به كسي نياز داشتند كه باعث ائتالف آنها بشود تا زير  جنگ طاقت
بنابراين، جنگ بعاث عاملي بود كه . يه و پرچم او بتوانند متحد و يكپارچه شوندسا

در حالي به مدينه   اي براي ورود پيامبرش قرار داد و پيامبر اكرم خداوند آن را مقدمه
آمد كه جمع آنها پراكنده شده بود و سران و رؤساي آنان يا مرده بودند و يا زخمي شده 

اي براي مسلمان شدن اهل مدينه قرار  بعاث را به عنوان زمينه بودند؛ پس خداوند جنگ
  1.داده بود

يكي ديگر از عوامل انتشار اسالم در مدينه همسايگي اهل مدينه با يهوديان بود؛ 
چراكه براثر مجاورت با آنها از علم و دانش، هر چند اندك در مورد رسالتهاي آسماني و 

و آنها در جامعه و در زندگي روزمرة خود به اين  خبر پيامبران گذشته برخوردار بودند
پرداختند و مانند قريش نبودند كه در كنار آنها كساني از اهل كتاب، سكونت  قضايا مي

شنيدند كه  اي در مورد رسالتها و وحي الهي چيزي نمي نداشت و جز اخبار پراكنده
و خزرج را تهديد يهوديان، همواره اوس . پيوسته فكرشان را به خود مشغول نمايد

كردند كه پيامبر آخرالزمان خواهد آمد و زمان بعثت او فرا رسيده است و گمان  مي
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او و خزرج را به وسيلة او نابود : گفتند او اطاعت خواهند كرد و مي برند كه يهود از مي
 با اينكه تعداد اوس و خزرج از! اند خواهند كرد؛ همان طور كه قبيلة عاد و ارم نابود شده

  : فرمايد آنها حكايت كرده است ومي و خداوند اين را از 1يهوديها بيشتر بود
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اوس و خزرج مدت زمان زيادي در دوران جاهليت بر يهوديان غالب بودند؛ چون 

منتظر پيامبري : گفتند ميبنابراين، يهوديان . آنها اهل شرك و اينها اهل كتاب بودند
و مانند قوم عاد و ارم هستند كه زمانش فرا رسيده است و با شما كارزار خواهد كرد 

  2.شما را نابود خواهد كرد
خداوند با ارادة ياري رساندن به دين اسالم، شش نفر از اهل مدينه را براي پيامبرش 

آنها . ديدار نمودند و اسالم بر آنها عرضه شد) عقبه مني(برگزيد و آنها با وي در عقبه 
بري كه يهوديان از آن سخن شادمان شدند و اسالم را پذيرفتند و دانستند كه پيام

آنها با بازگشت به مدينه پايگاه  3نگاران براساس اعتقاد سيره. گفتند، همين است مي
هاي انصار  اي كه هيچ يك از خانه رسالت اسالم را به آن شهر منتقل گردانيدند؛ به گونه

  4.نماند مگر اينكه در آن وصف و ياد رسول خدا برقرار بود
ل دو نفر از افراد طائفة اوس نيز حضور داشتند و اين تحول در بيعت عقبه او - 3

مهمي به نفع اسالم بود؛ پس بعد از جنگ خونيني كه در بعاث رخ داد، شش نفر از 
خزرج توانستند از حكايت نبردها و كشمكشهاي داخلي فراتر بروند و با خود هفت نفر 

به معني آن بود كه آنها به  جديد بياورند كه دو نفر آنها از طائفة اوس باشند و اين
تعهداتي كه جهت از بين بردن شكاف بين دو قبيله و فراهم نمودن زمينه براي ورود 

  .اسالم، بسته بودند، عمل كردند
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تحول جديدي كه نتيجة بيعت عقبه بود، فرستادن مصعب بن عمير به عنوان  - 4
آموخت  و مبادي اسالم را مي به مدينه بود كه به مردم، قرآن كريم  نمايندة پيامبر اكرم

و مصعب با حكمت و هوشياري سياسي خود توانست پيروزيهاي بزرگي براي اسالم 
  1.كسب نمايد

طي يك سال كارهاي بسيار بزرگي انجام داد و   سفير و نمايندة پيامبر اكرم - 5
آمد و  توفيق الهي و صداقت و اخالص آن دعوتگر بزرگ رمز موفقيت او به حساب مي

تفاوت آشكاري دارند و بايد   يران دولتهاي مسلمان امروزي با سفيران پيامبر اكرمسف
توانند از   حاكمان امروزي، سفيران مؤمن، متعهد، پايبند و داراي نبوغ و استعداد را كه مي
  . سرزمين و دينشان در گفتار و كردار و اخالق حمايت كنند، به ساير بالد بفرستند

ه عنوان سفير و نماينده توانست محيط مناسبي را براي ب مصعب بن عمير - 6
اش آماده نمايد و عالوه بر آن روح بيعت عقبه  انتقال دعوت و دولت اسالم به مقر تازه

  .اولي را در عمل و رفتار كه به معني پايبندي كامل به نظام اسالم بود به نمايش گذاشت
تجهيز نيروهاي اسالمي در رسول خدا، تمام توانايي خود را صرف تربيت و  - 7

هاي محكمي كه دولت جديد بر آن بنا گرديده بود، از هيچ  مدينه نمود و در ساختن پايه
  2.كوششي دريغ نورزيد

سازماندهي ايمان در وجود انصاري كه مسلمان شده بودند، كارساز واقع شد و  - 8
 نانكه جابرآنها احساس كردند كه اينك زمان قيام دولت جديد فرا رسيده است؛ چ

تا چه زماني بايد پيامبر خدا «: نمايد ماعي را اين گونه ترسيم مياين سيماي زيبا و اجت
تنها در ميان كوههاي مكه به گشت و گذار بپردازد و رانده شود و در ترس و هراس 

  3».باشد
مصعب اندكي پيش از موسم حج در سال سيزدهم بعثت به مكه آمد و وضعيت  - 9

بازگو نمود و تواناييها، امكانات و فرصتهاي   ر مدينه براي پيامبر اكرممسلمانان را د
رساند و چگونگي رشد اسالم در   پيش آمده براي مسلمانان را به اطالع پيامبر اكرم
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مردم براي بيعتي جديد آمادگي : يان كرد و گفتهاي اوس و خزرج را ب  ميان همة دسته
  1.را دارند دارند و توانايي حمايت و حفاظت شما

در موسم حج سال سيزدهم بعثت جهت تاريخ را تغيير   ديدار پيامبر اكرم -10
در اين سال هفتاد و اندي نفر از مسلمانان يثرب براي اداي مناسك حج به مكه آمده . داد

به صورت پنهاني ارتباطاتي برقرار شد و   در آنجا ميان آنها و پيامبر اكرم. بودند
اي نزد عقبه، جايي  تفاق كردند كه در روزهاي مياني تشريق، در درهسرانجام دوطرف ا

كه جمره اولي در مني وجود دارد، گردهم بيايند و نيزاتفاق نمودند كه اين اجتماع كامالً 
  2.مخفيانه و در تاريكي شب انجام گيرد
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  فصل سوم
  بيعت عقبه دوم

حمايت ننمايم كه او   پيامبر اكرم ما گفتيم تا كي بايد از: گويد مي  جابر بن عبداهللا
به درهاي مكه رانده شود و در ترس و هراس زندگي به سر كند بنابراين، هفتاد نفر از 
قوم و قبيلة ما به سوي ايشان حركت نموديم تا اينكه در موسم حج نزد ايشان آمديم و 

  .مما با او در دره عقبه وعده كرديم كه يكي يكي و دوتا دوتا نزد او بروي
. كنيم ما با تو بيعت مي! ااي پيامبر خد: ما آن جا گرد آمديم،آن گاه گفتيمتا اينكه همه 

من بر اساس فرمانبري و اطاعت در هر حال و براي انفاق در تنگدستي و  با :فرمود
توانگري و امر به معروف و نهي از منكر و اينكه در راه خدا سخن حق را بگوئيد و از 

اي بيم نداشته باشيدو بر اينكه وقتي نزد شما آمدم، مرا ياري  نندهك سرزنش هيچ سرزنش
كنيد از من نيز دفاع  دهيد و در مقابل هر آنچه از خود و همسران و فرزندانتان دفاع مي

  .بهشت از آن شما باشد، بيعت كنيد) در مقابل(كنيد تا 
در اين ميان اسعد پس ما بلند شديم و با او بيعت نموديم؛ : گويد جابربن عبداهللا مي

صبر ! اي اهل يثرب: تر بود، دست ايشان را گرفت و گفت بن زراره، كه از آنها كوچك
ايم و شكم اشترانمان را بر زمين  كنيد ما اين همه مسافت طوالني را طي نكرده

ايم كه او پيامبر خداست و هجرت او امروز به سوي ما به  ايم مگر اينكه دانسته نكوبيده
گزيدن از همة عربها است و كشته شدن بهترين مردان شما و اينكه  معني جدايي

كنيد، پاداش شما  شمشيرها بر شما فرود خواهند آمد؛ اگر بر اين مشكالت بردباري مي
اكنون او را  نزد خداست و اگر از دست دادن جان خودتان ترس و هراسي داريد هم

اين ! اي سعد: گفتند. تر استن نزد خداوند معذورواگذاريد و برويد؛ چراكه عذرتا
م كرد و سخنت را تكرار مكن؛ چراكه سوگند به خدا كه اين بيعت را هرگز رها نخواهي

ايشان از ما تعهد . پس ما به سوي رسول خدا برخاستيم«: گفت. آن را نخواهيم شكست
  1».گرفت و شرط گذاشت و در مقابل آن به ما گفت كه پاداش شما بهشت است
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. نصار با پيامبر خدا بر طاعت و ياري كردن و جنگ بيعت كردندو اين گونه ا
بن صامت آن را بيعت جنگ ناميده است، اما در روايت كعب بن مالك  ةبنابراين، عباد

به قصد حج : گويد او مي. داشت چنين آمده است انصاري كه در بيعت عقبه دوم شركت
موعدي براي ديدارمان در   رمروانه مكه شديم و چون حج را انجام داديم، پيامبر اك
ما اين موضوع را از مشركاني كه . عقبه مني در يكي از شبهاي مياني تشريق مقرر كرد

پس آن شب را در ميان قوم و در كنار بار و بنة خود . همراه ما بودند، پنهان كرديم
 وقتي يك سوم شب گذشت از منزلگاه خود به سوي محلي كه با پيامبر وعده. خوابيديم

داشتيم تا اينكه سرانجام،  آرام گام بر مي» كبك«و مانند . گذاشته بوديم، حركت كرديم
مرد و دو زن به نامهاي نسيبه بنت كعب و اسماء بنت عمرو، در  73جمعي متشكل از 

به همراه   نشستيم تا اينكه پيامبر اكرم  عقبه گردهم آمديم و به انتظار پيامبر اكرم
عباس تا آن روز هنوز بر دين قومش بود، اما مايل بود از كار . مدعباس بن عبدالمطلب آ

وقتي . اش باخبر باشد و از ياري و كمك آنان به وي اطمينان خاطر يابد برادرزاده
دانيد  نيك مي«: نشستند، قبل از همه عباس بن عبدالمطلب لب به سخن گشود و گفت

ز چه مقام و موقعيتي برخوردار ا) بني هاشم(در ميان قوم و قبيلة خود   كه محمد
هدف » .خواهد به مدينه هجرت كند نمايند، اما او مي است و آنان چگونه از او دفاع مي

توانند  خواست از حمايت انصار اطمينان پيدا كند كه اگر آنها نمي عباس اين بود كه مي
سخن   بر اكرماز او حمايت نمايند، او را رها كنند، آن گاه انصار تقاضا كردند كه پيام

  .بخواهد) تعهد و پيمان(بگويد و براي خود و پروردگار خود آنچه دوست دارد از آنها 
كنم تا در مقابل با هر آنچه از زنان و  من با شما بيعت مي: فرمود  پيامبر اكرم

بن معرور دست او را گرفت و  براء. كنيد از من نيز دفاع كنيد فرزندان خود دفاع مي
وگند به كسي كه تو را به حق فرستاده است، در مقابل آنچه از كيان آري، س: گفت

ما . با ما بيعت كن! از تو دفاع خواهيم كرد؛ پس اي پيامبر خدا كنيم، خويش دفاع مي
در اين وقت . ايم اهل جنگ و نبرد هستيم و از نياكان خود جنگ و نبرد را به ارث برده

اي پيامبر خدا ميان ما و آن مردم «: گفتن تيهان سخن او را قطع كرد و ابوهيثم ب
خواهيد به  شكنيم، آن وقت، شما مي پيمانهايي وجود دارد كه ما آنها را مي) يهوديان(

محض اينكه اين كار را كرديم و آن گاه خداوند تو را پيروز نمود، به ميان قوم خود 
خون  ما با شما هم هرگز،«: لبخندي زد و فرمود  برگردي و ما را رها كني؟ پيامبر خدا
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سرنوشت هستيم، من از شمايم و شما از من هستيد، با هر كس كه بجنگيد  و هم
  ».كنم جنگم و با هر كس كه از در صلح درآييد، صلح مي مي

دوازده نفر از پيشوايان خود را به عنوان نماينده و سخنگوي خود و : سپس فرمود
نامه را برعهده  ئوليت اجراي مواد پيمانقوم و قبيله خود برگزينند تا از جانب آنان مس

آنها دوازده پيشوا از ميان خود برگزيدند كه نه نفراز خزرج و سه نفر از أوس . بگيرند
  .بودند

همان اثنا صداي در . ت تا به منزلگاه خود برگردنداز آنان خواس  پيامبر اكرم
: بن نضله گفت ةبادعباس بن ع. هشدار دادقريش را شيطان را شنيدند كه فرياد زد و 

خواهي فردا با شميرهاي خود  سوگند به كسي كه تو را به حق برانگيخته است، اگر مي
ما به اين كار امر «: فرمود پيامبر. اند حمله خواهيم كرد به كساني كه در مني جمع شده

  .»ان كاروان و منزلگاه خود برگرديدايم؛ به مي نشده
ود برگشتند و فرداي آن روز، گروهي از بزرگان و آنها به ميان كاروان و منزلگاه خ

  سران قريش نزد آنها آمدند و از آنان پرسيدند كه به ما خبر رسيده شما با محمد
افراد مشرك از اوس و خزرج . ايد ايد و او را به هجرت نمودن دعوت داده بيعت كرده

كردند و  نگاه مي ايم و مسلمانها به يكديگر سوگند خوردند كه ما چنين كاري نكرده
  1.گفتند چيزي نمي

  
  درسها و آموختنيها

ها، پيامدها و وضعيت تاريخي خود  اين بيعت بزرگ با شرايط، اوضاع، انگيزه - 1
سرآغاز پيروزيها بود؛ چون اولين حلقة سلسله فتوحات اسالمي بود كه بعد از آن به 

عهدها و پيمانهايي از  صورت تدريجي پيش آمدند و وابسته به آن بودند؛ زيرا پيامبر
آنها كساني بودند كه بيشتر از همه مردم به عهد و . ترين پيشگامان انصار، گرفته بود قوي

نمودند و به دليل وفادار بودن به عهد و  پيمان خود پايبند بودند و از آن حمايت مي
  .پيماني كه با خدا و پيامبرش بسته بودند، جانها و مالهايشان را فدا نمودند

س انگيزه اين بيعت، ايمان آوردن به حق و ياري كردن آن بود و شرايط و اواع اين پ
گونه بود كه بايد با قدرتهاي بزرگي كه از همه سو بر آنها يورش خواهند برد، به مبارزه 

و انصار قدر و وزن اين بيعت را در ميدانهاي جنگ و نبرد از ياد . خاستند و نبرد برمي
                                                           

 .صحيح قرار داده استفقه السيره و آلباني سند آن را در تحقيق . 46 – 42، ص 6، ج مجمع الزوائد - 1
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ين بيعت، رشادتهايي بود كه بيعت كنندگان در جنگ در راه اعالي نبردند و پيامدهاي ا
  1.كلمة خدا در برابرمستكبران از خود نشان دادند

حقيقت ايمان و اثر آن در تربيت انسانها در اين فرماندهان بزرگ تحقق يافت به  - 2
فدا   اي كه آنها آماده شدند تا جانها و مالهايشان را در راه خدا و پيامبر اكرم گونه

نمايند و پاداش آنها در اين دنيا به دست آوردن پول و مقام و فرماندهي و رهبري نبود 
و اين در حالي بود كه آنها در دوران قبل از ظهور اسالم، دهها سال از عمر خويش را 

به راستي كه اثر ايمان . در نبرد و كشمكش براي رهبري و فرماندهي سپري كرده بودند
جوشد، انسانها بدون چشمداشت به  به حقيقت دين وقتي در جانها ميبه خدا و باور 

  2.كنند مقام و مال، جانفشاني مي
در بيعت عقبه بر اين اساس كه در شرايط بسيار دشواري انجام شد و بيانگر  - 3
طلبيد، رسول  اي بود كه نيروهاي شرك را به مبارزه مي طلبي خطرناك و دليرانه مبارزه
ريزي دقيق و مهمي بر اصول و مفاد ذيل  آميز بودن بيعت، برنامه يتبراي موفق  خدا

  3.انجام داد
پنهاني بودن حركت و منتقل شدن گروه بيعت كنندگان تا اين موضوع افشاء  –الف 
گروه مسلمانان كه براي بيعت آمدند، هفتاد مرد و دو زن بودند و اين تعداد از . نگردد

مكه آمده بودند بنابراين، حركت يكپارچة هفتاد نفر،  ميان هيئت پانصد نفري بود كه به
  .نمود كار را با مشكل مواجه مي

زمان مالقات نيز دومين شب روزهاي تشريق بعد از گذشت يك سوم شب معين 
شد؛ چون در اين وقت مردم در خواب بودند و بر همه جا آرامش حاكم بود و از طرفي 

تا كسي كه از خواب به خاطر حاجتي بيدار نيز محل ديدار دره طرف راست، مقرر شد 
  4.شود، آنها را نبيند مي

سازمان يافته به سوي موعد   كنندگان به گونه براي اينكه خروج و حركت بيعت –ب 
مالقات انجام گيرد، براي اين منظور آنها يك نفر و دو نفر به صورت پنهاني و آرام 

  .كردند حركت مي

                                                           
 .400، ص 2، محمد الصادق عرجون، ج محمد رسول اهللا - 1
 .103، ص 2، ج التربية القياديه - 2
 .61، د عبدالرحمان البر، ص الهجرة النبويه المباركه - 3
 .همان - 4



549  عرضة اسالم بر قبائل و هجرت اصحاب به مدينه

اع كه جز عباس بن عبدالمطلب كه همراه پيامبر سري بودن زمان و محل اجتم –ج 
طالب نيز  و علي بن ابي 1آمده بود تا از حمايت و ياري انصار اطمينان خاطر يابد اكرم

كه به عنوان نگهبان مسلمانان در گردنة دره نشسته بود و ابوبكر كه او نيز مراقب بود، 
ه صدايشان را بلند نكنند و و به گروه بيعت كننده دستور داده شد ك 2كسي خبر نداشت

سخن را طوالني ننمايند كه مبادا جاسوسي صداي آنها را بشنود و يا حركتشان را كنترل 
  3.نمايد
مسلمانان حتي بعد از آنكه شيطان از امر بيعت پرده برداشت، به پنهان كاري  –د 

ه خود بازگردند و آنها را دستور داد تا به ميان كاروان و منزلگا  ادامه دادند؛ پس پيامبر
همچنين پيامبر پيشنهاد رويارويي مسلحانه را كه هنوز شرايط آن . هيچ سخني نگويند

مهيا نبود، نپذيرفت و هنگامي كه قريش براي تحقيق خبر آمدند، مسلمانها با اختيار 
كردن سكوت و يا با مطرح نمودن سخني ديگر، آنها را از موضوع مورد بحث دور 

  4.نمودند
الحجه است كه فرداي  تخاب آخرين شب از شبهاي حج كه شب سيزدهم ذيان -  ه

گردند به اين دليل بود تا قريش در  هاي خود برمي آن روز حجاج به سوي سرزمين
  5.صورت اطالع يافتن، فرصت اعتراض و تعويق آن را نداشته باشند

را تي مفاد پنجگانة بيعت چنان واضح و صريح بود كه هيچ گونه تساهل و سس - 4
سمع و طاعت درهر حال؛ انفاق در تنگدستي و : پذيرفت كه عبارت بودند از نمي

توانگري؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ به پا خاستن در راه خدا بدون آنكه سرزنش 
اي آنها را باز دارد و همچنين ياري نمودن پيامبر و حمايت از وي در  كننده هيچ سرزنش

  6.هر حال
سوگند به كسي كه تو را : بن معرور، بالفاصله پذيرفت وگفت براءرهبر انصار،  - 5

كنيم از تو نيز دفاع خواهيم  به حق برانگيخته است، در مقابل آنچه از كيان خود دفاع مي
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به خدا سوگند كه ما اهل جنگ هستيم و نياكان ما نيز چنين . كرد؛ پس با ما بيعت كن
  1.ايم ث بردهاند و ما جنگجويي را از آنها به ار بوده

دانم شما با  من نظري دارم، نمي: اه قومش از يثرب آمد به آنها گفتبراء وقتي به همر
نظر من اين است كه : نظرت چيست؟ گفت: موافق هستيد يا خير؟ قومش گفتند من

به خدا سوگند : آنها گفتند نكنم و رو به آن نماز بخوانم) كعبه(پشت به اين ساختمان 
از پيامبر در اين مورد به ما رسيده است، اين است كه او به سوي شام  تنها اطالعاتي كه

پس آنها هنگامي كه . خواهيم با او مخالفت كنيم گزارد و ما نمي نماز مي) بيت المقدس(
خواندند و براء به سوي كعبه نماز  المقدس نماز مي رسيد رو به بيت وقت نماز فرا مي

ه داد تا اينكه به مكه رسيدند؛ سپس آنها با پيامبر خدا خواند و اين كار را همچنان ادام مي
 پيامبر اكرم. در حالي كه او و عمويش در مسجدالحرام نشسته بودند مالقات كردند

اين براء بن معرور سردار . بله: شناسي؟ گفت آيا اين دو مرد را مي: را پرسيد  عباس
: همان شاعر؟ گفت: گفت  پيامبر اكرم. باشد و اين كعب بن مالك است قومش مي

پيامبر . بله، سپس براء براي پيامبر داستان نماز خواندنش به سوي كعبه را حكايت كرد
. 2اي قرار دارم كه اگر تو بر آن شكيبايي نمايي، بهتر است من بر قبله: فرمود  اكرم

مي كه خواند و هنگا پس براء به قبله پيامبر بازگشت و رو به شام نماز مي: گويد كعب مي
او . اش دستور داد تا چهرة او را به سوي كعبه برگردانند مرگ براء فرا رسيد به خانواده

به مدينه درگذشت و وصيت نمود   در ماه صفر يعني يك ماه قبل از آمدن پيامبر اكرم
اش را به پيامبر دادند، آن  وقتي يك سوم دارايي. كه يك سوم دارايي او را به پيامبر بدهند

ضمناً براء اولين كسي است . آن را پذيرفت؛ سپس به فرزند براء برگردانيد  حضرت
  3.اش وصيت كرد كه به يك سوم دارايي

  : اين داستان بيانگر چند موضوع است
پايبندي مسلمانها به رفتار و دستورهاي پيامبرشان و نپذيرفتن هرگونه پيشنهادي  - 1

اولويتهاي آگاهي و بينش در دين خداست  كه مخالف با دستور و رفتار او باشد و اين از
  .كه در زندگي آنها جايگاه زيادي است با آنكه هنوز در اول راه قرار داشتند

                                                           
 .همان - 1
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فقط رسول خدا سرور و حاكم است و احترام و جايگاه هر انسان به ميزان  –ب 
ن پايبندي او به دستورات پيامبر بستگي دارد و اين گونه سنتهاي جاهلي به تدريج از ميا

رفت تا ارزشهاي ايماني جايگزين آنها شوند؛ زيرا فقط ارزشهاي ايماني معيار واقعي  مي
  1.توان براساس آنها مردم را ارزيابي نمود و حقيقي هستند كه مي

ما : گفت  سخنان ابوهيثم بن تيهان صريح و شفاف بود؛ چنانكه به پيامبر اكرم - 6
شكنيم آن وقت، شما  ايم كه آن را مي تهبا آن مردم، يهوديان، عهد و پيمانهايي بس

خواهيد به محض اينكه اين كار را كرديم و آن گاه خداوند شما را پيروز گردانيد، به  مي
هرگز، ما با شما هم «: رها كني؟ پيامبر لبخندي زد و گفتسوي قومت برگردي و ما را 

جنگيد، با هركس كه ب. خون و هم سرنوشت هستيم من از شمايم و شما از منيد
  ».كنم جنگم وبا هر كس كه از در صلح درآييد، صلح مي مي

اين اعتراض بيانگر آزادي وااليي است كه خداوند آن را به وسيلة اسالم به مسلمانها 
و پاسخ سرور انسانها نيز مهم و پرمعني بود كه خود را بخشي از انصار . 2ارزاني داشت

  3.و انصار را جزئي از خود قرار داد
  : نمايندگان درسهاي مهمي نهفته استشيوة انتخاب در  - 7

اقدام به انتخاب نمايندگان ننمود؛ بلكه روش انتخاب را   پيامبر اكرم –الف 
پس . برعهدة بيعت كنندگان گذاشت؛ چون اينها مسئوالن و نمايندگان آنها خواهند بود

ر براساس شورا و بهتر است خودشان مسئول و نمايندة خود را انتخاب نمايند و اين ام
رايزني انجام گرفت و هدف رسول خدا اين بود كه آنها به صورت عملي و با انتخاب 

  .پيشوايان و سران خود شورا را تجربه نمايند
افرادي كه در بيعت حضور داشتند، بيشتر از : رعايت مسائل نسبي در انتخاب –ب 

يا بيشتر از آن حضور داشتند قبيلة خزرج بودند و خزرجيها سه برابر افراد قبيله اوس 
  4.بنابراين سه نفر از اوس ونُه نفر از خزرج انتخاب گرديد

پيشوايان منتخب را مشرف و ناظر بر حركت دعوت در يثرب   پيامبر اكرم –ج 
قرار داد كه در نتيجه آن، اسالم در آنجا قوت گرفت و تعداد كساني كه به فرهنگ 
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صورت شخصيت جديد آنان تثبيت گرديد كه خود  بدين. اسالمي گرويدند، زياد شدند
  1.توانند امور خود را به دست گيرند و حاميان و ناشران اسالم گردند مي

و انصار مقرر شد، اطالع   رهبران مكه از مفاد قراردادي كه بين پيامبر اكرم - 8
رو را كه هر يافتند بنابراين، آنها سراغ اين گروه را گرفتند و سعد بن عباده و منذر بن عم

بودند دريافتند، اما منذر توانست با آنها مقابله كند و ) منتخب در بيعت(دو از پيشوايان 
اجازه ندهد او را به اسارت در آورند، ولي سعد بن عباده را دستگير كردند و دستهايش 

آنها دست در . سعد داراي موهاي انبوهي بود. را به گردنش بستند و او را به مكه آوردند
 زدند، سرانجام سعد و كتكش مي. 2كشاندند موهاي او انداخته و به سوي مكه مي

توانست به وسيلة حارث بن حرب بن اميه و جبير بن مطعم خود را از دست قريش 
داد و بدين صورت رسوم و  برهاند؛ چون او بازرگانان اينها را در شهر خود پناه مي

از طرف مسلمانان براي نجات او به  سنتهاي جاهلي باعث نجات او شدند و شمشيري
اند و حتي توانايي  دانست كه مسلمانها در مكه طرد شده البته سعد مي. حركت در نيامد

و در مورد اين واقعه اولين شعر در هجرت كه دو بيت است  3حمايت خود را ندارند
  : سروده شد كه گفت توسط ضرار بن خطاب بن مرداس
ــه ــوة فاخذت ــعداً عن ــداركت س  ت

 

ــو تــداركت منــذراً   و كــان شــفاء ل
 

 ».يافتم به زور به سعد دست يافتم واو را گرفتم و خوب بود اگر به منذر هم دست مي«
ــه ــاك جراح ــت هن ــه ظلّ ــو نلت ول

 

ــدرا    ــان و يه ــاً ان يه ــان حري  و ك
 

ريختم و او سزاوار اين بود كه توهين شود و رسيد، خونش را ميو اگر دستم به او مي«
».ه شودخونش ريخت

آماده و در انتظار بود بنابراين، با چند بيت شعر كه كاروانيان براي   حسان بن ثابت
  .كردند، پاسخ او را داد يكديگر نقل مي

سوگند به كسي كه : اب عباس بن عباده بن نضله كه گفتپاسخ رسول اهللا در جو - 9
ود بر اهل مني تو را به حق فرستاده است اگر اجازه بدهي، فردا با شمشيرهاي خ

ايم؛ بلكه به ميان كاروان و  ما به اين امر نشده: فرمود  شويم و پيامبر اكرم ور مي حمله
منزلگاه خود برگرديد، درس و تربيتي مهم است كه بيانگر اين مطلب است كه دفاع از 
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اسالم و تعامل و برخورد با دشمنان دين به اجتهاد و نظر پيروان اين دين واگذار نشده 
گيرد،  آميز او صورت مي ست؛ بلكه دفاع از دين طبق دستورات خدا و قوانين حكمتا

اما بعد از اينكه جهاد مشروع قرار داده شد و حكم آن از سوي خدا صادر گرديد، اقدام 
  1.نشيني، به نظر مجتهدان واگذار شده است به جهاد و يا عقب

قيت در كارهاي مهم بيشتر ترباشد موف ريزي سياسي قوي طبيعي است هرچند برنامه
آميز بودن آنها را تضمين  ها از دشمن، موفقيت ها و برنامه خواهد بود و پنهان داشتن نقشه

  2».به ميان كاروان و منزلگاه خود برگرديد«: ايد؛ از اين رو فرمودنم مي
با مردان اين گونه بود كه دستش را در دست آنها   بيعت پيامبر اكرم -10

ما دو زني كه در اين بيعت حضور داشتند، فقط با زبان از آنها بيعت گذاشت و ا مي
اي دست نداده است و هيچ يك از  گرفت و هرگز رسول خدا با زن بيگانه مي

در ) ام عماره(نسيبه دختر كعب . كنندگان نسبت به مفاد بيعت تخلف نورزيدند بيعت
. ر زخميان نقش زمين شدجنگ احد در حالي كه دوازده زخم بر بدنش بود، همراه ساي

او همراه شوهرش، زيد بن عاصم ابن كعب، به ميدان نبرد آمده بود و مشكي پر از آب 
هنگامي كه مسلمانان شكست خوردند، به . داد به دوش داشت و مسلمانها را آب مي

دفاع   جنگيد و با شمشير از پيامبر اكرم سمت پيامبر رفت و به طور مستقيم مي
براين، زخمهاي عميقي بر بدنش وارد شد و در بيعت رضوان نيز حضور بنا. نمود مي

و اين  4مسليمة كذاب پسر او را قطعه قطعه كرد، اما او سست و ضعيف نشد. 3داشت
زن بزرگ در جنگهاي رده و در نبرد يمامه همراه خالد بن وليد شركت داشتند و چنان 

و اما اسماء دختر  5جاي ماندجنگيد كه دستش قطع شد و دوازده زخم بر بدنش بر 
  6.اش بوده است اند او مادر معاذ بن جبل و يا عمه گفته. سلمه بود عمرو، از قبيلة بني

با بررسي سيرة آن دسته از انصار كه در بيعت عقبه دوم حضور داشتند به اين  -11
و يا بعد   رسيم كه تقريباً يك سوم اين هفتاد و سه نفر، در زمان پيامبر اكرم نتيجه مي
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  ها در كنار پيامبر اكرم از ايشان شهيد شدند و اكثر آنها در همه جنگها و صحنه
اند و هفتاد نفر از آنها در جنگ بدر حضور داشتند؛ بدين صورت انصار،  حضور داشته

برخي به شهادت . در پيماني كه با خدا و پيامبرش بستند صداقت و وفاداري نشان دادند
پروردگارشان شتافتند و برخي زنده ماندند تا اينكه در رهبري دولت  رسيدند و به ديدار

مشاركت جويند   مسلمان سهيم باشند و در رخداهاي بزرگ بعد از وفات پيامبر اكرم
انسانهاي مؤمني كه . و تشكيل و برپايي دولت اسالمي توسط آنان صورت گرفت

د تا در مقابل، بهشت نصيبشان نماين گيرند و همه چيز خود را فدا مي بخشند و نمي مي
واقعاً تاريخ از اينكه در زمان ديگري، چه قبالً و چه بعداً، نمونة چنين افرادي را . شود

  1.ارائه بدهد، قاصر است
  

                                                           
 .140، ص 2، ج تربية القياديهال - 1



 

  
  

  فصل چهارم
  هجرت به مدينه

  آمادگي براي هجرت
نمود و  بايست مقدمات هجرت را فراهم مي قبل از هجرت به مدينه مي  پيامبر اكرم

خداوند چنين خواسته بود و كارها را خودش . نمود ريزي خاصي را اتخاذ مي رنامهب
يكي آماده كردن افرادي براي : سازي در دو جهت بود  اين آمادگي و زمينه. داد ترتيب مي

  .هجرت و دوم آماده كردن جاي مناسب براي هجرت
  

  آماده كردن مهاجران -1
بلكه به معني ترك گفتن وطن و خانواده و هجرت تفريح و سفري سرگرم كننده نبود؛ 

هجرت يعني ترك نمودن تمامي امكانات اجتماعي و . خداحافظي با تمام پيوندها بود
رفاهي، ترك سرزمين و اهل و عيال، ترك اموال و دوستان و حتي امكانات ارتزاق براي 

سرانجام  بنابراين، به تالش و كوشش بزرگي نياز داشت تا اينكه. برپايي عقيده بود
از جمله اسبابي كه آنها را آمادة هجرت . مهاجران كامالً قانع شدند كه هجرت نمايند

  : توان به موارد ذيل اشاره كرد مي نمود
  .تربيت عميق ايماني كه در صفحات گذشته از آن سخن گفتيم -
در رسيد تا جايي كه كامالً به اين نتيجه رسيدند كه  ستم و آزاري كه به مؤمنين مي -

  .ميحطي مشترك قادر به زندگي با كافران نيستند
آيات مكي مسلمانان را به هجرت تشويق نمود و توجه مسلمانان را به اين امر  -

  : فرمايد و پهناور است؛ چنانكه مي جلب نمود كه سرزمين خدا وسيع
 ö≅è% ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà) ®? $# öΝ ä3−/ u‘ 4 t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖ|¡ômr& ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# ×π uΖ|¡ym 3 ÞÚö‘ r& uρ «!$# îπ yèÅ™≡uρ 3 $yϑ̄Ρ Î) ’®û uθãƒ tβρ çÉ9≈¢Á9 $# Ν èδtô_r& ÎötóÎ/ 

5>$|¡Ïm    )10 ،زمر(  
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براي كساني كه در اين ) و. (بگو اي بندگان مؤمن من، از پروردگارتان بترسيد«
. زمين خدا وسيع است است و) درنظر گرفته شده(اند، نيكي  دنيا نيكي كرده

  ».كنند حساب دريافت مي همانا صابران مزدشان را بي
سپس سورة كهف نازل گرديد و از جواناني كه به پرودرگارشان ايمان آورده بودند و 
از شهرشان به آن غار پناه برده بودند، سخن گفت و بدين صورت تصويري عملي از 

شكل گرفت كه از ترك خانواده و وطن   ايمان در اذهان اصحاب و ياران پيامبر اكرم
سپس آيات صريحي در سوره نحل نازل شد كه به صراحت از . گفت در راه عقيده سخن مي

  : فرمايد گفت؛ چنانكه خداوند مي ميهجرت سخن 
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θçΗÍ>àß öΝßγ̈ΖsÈhθt7ãΨ s9 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Zπ uΖ|¡ym ( ãô_V{ uρ ÍοtÅzFψ$# çt9 ø.r& 4 öθs9 (#θçΡ% x. tβθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρçy9|¹ 4’n? tãuρ 

óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=2 uθtGtƒ    )42 – 41 ،نحل(  
و كساني كه بعد از اينكه مورد ظلم قرار گرفته بودند، به خاطر خدا هجرت «

داش آخرت به مراتب دهيم و پا كردند، آنان را در دنيا در جاي نيكي اسكان مي
اينان كساني هستند كه صبر را پيشه كردند و بر . تر است، اگر بدانند بزرگ

  ».پروردگارشان توكل نمودند
  :نمايد يگر اين مفهوم را تأكيد ميو در قسمت پاياني سوره باري د

 ¢ΟèO χ Î) š−/ u‘ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#ρãy_$yδ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖ ÏFèù ¢ΟèO (#ρß‰yγ≈ y_ 

(#ÿρ çy9 |¹uρ χ Î) š −/u‘ .⎯ÏΒ $yδÏ‰ ÷èt/ Ö‘θàtós9 ÒΟ‹Ïm§‘    )110 ،نحل(  
سپس پروردگارت براي كساني كه مورد شكنجه قرار گرفتند و بعد از آن «

هجرت نمودند و جهاد كردند و صبر نمودند، داراي مغفرت و مرحمت بسياري 
  ».است

واده و وطن تلقي چنانكه هجرت به حبشه نيز تمريني عملي براي ترك خان
  1.گرديد مي
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  سازي در يثرب زمينه -2
رسول خدا بعد از اعالم آمادگي انصار مبني بر اعالم حمايت از ايشان و ياري مهاجران 
دستور هجرت را صادر نفرمود؛ بلكه دو سال بعداز آشنايي با دستة اول انصار و مسلمان 

ز اعزام مصعب به مدينه و شدن آنها كار هجرت را آغاز نمود و دستور هجرت بعدا
فراهم نمودن زمينه هجرت، شكل گرفت، تا جائي كه انصار مصرانه خواهان هجرت 
رسول خدا به يثرب شدند و از گفتگوهائي كه بين انصار و رسول خدا در بيعت عقبة 

آنها براي هجرت رسول خدا به ديارشان  توان به ميزان شيفتگي  دوم رد و بدل شد، مي
آنها آمادگي خود را براي حمله عليه كساني كه رسول خدا را در سرزمين  حتي. پي برد

  .مني مورد آزار قرار داده بودند، اظهار نمودند، اما رسول خدا نپذيرفت
بدين صورت يثرب آمادگي الزم را براي پذيرش مهاجران و تحمل پيامدهاي ناگوار 

  .آن پيدا كرده بود
  

  عنكبوت هاي سورة تأمالتي در برخي از آيه
بيشتر . هايي است كه در دوران مكي نازل شده است سورة عنكبوت از آخرين سوره

مضامين اين سوره در مورد سنت الهي در دعوتها است كه همان گرفتار شدن به 
  : فرمايد باشد؛ چنانكه خداوند مي يمشكالت و آزمونها م
 $Ο!9# ∩⊇∪ |=Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$# βr& (#þθä. u øIãƒ βr& (#þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u™ öΝ èδuρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ 

∩⊄∪ ô‰s) s9 uρ $̈ΖtFsù t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% ( £⎯ yϑn=÷èu‹n=sù ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θè%y‰|¹ 

£⎯ yϑn=÷èu‹s9 uρ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊂∪ ÷Πr& |=Å¡ym t⎦⎪Ï%©!$# tβθè=yϑ÷ètƒ ÏN$t↔Íh‹¡¡9 $# β r& 

$tΡθà) Î7ó¡o„ 4 u™!$y™ $tΒ šχθßϑä3øts†    )4 - 1: كبوت عن(  
شوند،  ايم، رها كرده مي ما ايمان آورده: اند همين كه گفتند ردم گمان بردهآيا م«

همانا ما آنهايي را كه قبل از ايشان . اند در حالي كه مورد آزمايش قرار داده نشده
آيا . گويان را از دروغگويان بشناسد پس خدا بايد راست. ايم اند آزموده بوده

گيرند؟  اند كه بر ما پيشي مي شوند، گمان كرده اعمال بد ميكساني كه مرتكب 
  ».كنند چه بد قضاوت مي

  : نمايد كه عبارتند از خود جلب مي در سوره عنكبوت سه چيز توجه انسان را به
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گيرد كه مسلمانها در  سخن از منافقان به ميان آمده است و نفاق وقتي صورت مي - 1
از مردم به خاطر ترس از اينكه منافع آنها از دست آن گاه بعضي . جامعه مغلوب باشند

دارند در حالي كه جامعة  آورند، ولي در باطن كفر را پنهان مي رود به ظاهر اسالم مي مي
اي جاهلي بود و مشركان بر آن سيطره و قدرت داشتند و حاكميت از آن  مكه، جامعه

  : رد كه خداوند فرموده استاسبتي داآنها بود؛ پس سخن از منافقان در اين سوره چه من
 ⎯ yϑn=÷èu‹s9 uρ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ £⎯ yϑn=÷èu‹s9 uρ š⎥⎫É) Ï≈oΨ ßϑø9$#    

  )11 ،عنكبوت(  
  ».تا خداوند، مؤمنان را بشناسد و همچنين منافقان را بشناسد«

با وجود اينكه اين سوره مكي است، اما بايد گفت مؤمنان چنان اميدوار بودند كه 
ديدند يا اينكه اين آيه ، مدني است كه در سورة مكي  خود را بسيار نزديك مي پيروزي

گنجانده شده است؛ چراكه هنوز وقت نفاق فرا نرسيده بود آن گونه كه برخي از مفسران 
  1.اند اند، از اين رو اين آيه را مدني قرار داده گفته
له كنيد گويا آنها را براي خداوند دستور داد كه با اهل كتاب به بهترين شيوه مجاد - 2

مرحلة بعدي كه قرار بود مسلمانان با اهل كتاب در محيطي مشترك زندگي بكنند، آماده 
پس آنها نبايد سختي و تندروي را آغاز نمايند، لذا خداوند آنها را راهنمايي و . كرد مي

  : فرمايد مينمايد و  گوشزد مي
 Ÿωuρ (# þθä9 Ï‰≈pg éB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# ωÎ) © ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn= sß 

óΟßγ÷Ψ ÏΒ ( (#þθä9θè%uρ $̈ΖtΒ#u™ ü“Ï%©!$$Î/ tΑ Ì“Ρ é& $uΖ øŠs9 Î) tΑ Ì“Ρé& uρ öΝ à6ö‹s9 Î) $oΨ ßγ≈ s9Î) uρ 

öΝ ä3ßγ≈ s9Î) uρ Ó‰ Ïn≡uρ ß⎯ øtwΥuρ …çμ s9 tβθßϑÎ=ó¡ãΒ    )47 – 46 ،عنكبوت(  
مگر با كساني از آنان كه ظلم . يدبا اهل كتاب جز به روش احسن مجادله نكن«

ايم به آنچه به سوي ما نازل شد و به آنچه به  اند و بگوئيد ما ايمان آورده كرده
سوي شما نازل گرديده است و خداي ما و خداي شما يكي است و ما 

  ».مسلمانيم

                                                           
عالمتگذاري كرده ) م(در اين مورد به عملكرد محمد فواد عبدالباقي در المعجم المفهرس كه آيه را با عالمت  - 1

در مورد اين آيه بيان كرده است، ج هاي مدني است و قرطبي، اختالف علما را  است، بنگريد و اين عالمت آيه
 .323، ص 13
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آماده كردن افراد براي هجرت در سرزمين پهناور خدا؛ چراكه بعد از بيعت عقبة  - 3
از اين رو سوره عنكبوت نازل شد . مدينه آمادگي پذيرش مهاجران مؤمن را داشت اول،

خورد وتصريح شده بود كه  و در آن اشارات واضحي در مورد هجرت به چشم مي
  1.باشد خداوند ضامن روزي بندگانش در هر جا و هر زمان مي

  : فرمايد چنانكه مي
 y“ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ# u™ ¨βÎ) © ÅÌö‘ r& ×π yèÅ™≡uρ }‘≈ −ƒÎ* sù Èβρ ß‰ ç7ôã$$sù   

  )56، عنكبوت(  
زمين من گسترده و وسيع ) بدانيد كه(ايد،  آناني كه ايمان آورده! اي بندگان من«

  ».است؛ پس فقط مرا بپرستيد
اين آيه كريمه نازل شد تا مؤمناني را كه در مكه بودند، براي هجرت تشويق نمايد؛ 

ن كافران كه عرصه را بر مؤمنان تنگ كرده بودند، درست چون باقي ماندن در سرزمي
نبود از اين رو بايد عبادت خدا را در زمين خدا و در كنار بندگان صالحش جستجو 

كردند؛ يعني، اگر شما براي اظهار ايمان خود در مضيقه قرار داريد، پس به مدينه  مي
ماده و زمينه، مساعد هجرت كنيد؛ چون شرايط حاكم در مدينه براي اظهار توحيد آ

؛ سپس خداوند خاطر نشان ساخت كه رزق و روزي، مختص سرزمين خاصي 2است
رسد؛  نيست؛ بلكه رزق الهي به بندگانش در هر جا و در هر شرايطي كه باشند، مي

نابراين، خداوند ب. 3چنانكه مهاجران از روزي بيشتر و خوشايندتري برخوردار گرديدند
  : فرمايد متعال مي

 ⎦ Éi⎪r( Ÿ2uρ ⎯ ÏiΒ 7π −/!# yŠ ω ã≅ ÏϑøtrB $yγs%ø— Í‘ ª!$# $yγè%ã— ötƒ öΝä.$−ƒÎ) uρ 4 uθèδ uρ ßì‹Ïϑ¡¡9 $# 

ãΛ⎧ Î=yèø9$#    )60 ،عنكبوت(  
خدا . حمل كنند) با خود(توانند روزي خود را  چه بسيارند جنبندگاني كه نمي«

  ».رسان آنها و شما است و او بس شنوا و آگاه است روزي
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  : فرمايد همچنين مي
 ‘≅ ä. <§øtΡ èπ s)Í← !# sŒ ÏNöθyϑø9 $# ( §Ν èO $uΖ ø‹s9 Î) šχθãèy_öè?    )57 ،عنكبوت(  
  ».تلخي و سختي مرگ را هر نفسي خواهد چشيد«

شويد كه در آن جا سزا و جزا داده  يعني شما با مردن به مكاني انتقال داده مي
د جز اينكه براي آن روز اي ندار شويد و هر كس كه سرانجامي چنين دارد، چاره مي

و  1شدن چنين روزي آماده نمايد اي بردارد وبا تالش و كوشش خود را براي مهيا توشه
اين نوعي تشويق براي هجرت بود؛ چراكه وقتي انسان به مردن يقين داشته باشد جدايي 

  2.و ترك گفتن وطن براي او آسان خواهد بود
ر كجا شما باشيد، مرگ شما را فراخواهد يعني ه: گويد ابن كثير دربارة اين آيه مي

گرفت؛ پس در طاعت الهي به سر ببريد و در جايي باشيد كه خدا شما را دستور داده 
اين برايتان بهتر است و مرگ حتماً خواهد آمد و راه گريزي از آن وجود ندارد و . است

به او بهترين بعداز مردن، بازگشت به سوي خدا خواهد بود و هر كس فرمانبردار باشد، 
  : فرمايد داد بنابراين، خداوند مي دهد و پاداش او را به تمام و كمال خواهد پاداش را مي
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν ßγ̈ΖsÈhθt6ãΖs9 z⎯ ÏiΒ Ïπ̈Ψ pg ø:$# $]ùtäî “Ìøg rB 

⎯ ÏΒ $uηÏGøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{$# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù 4 zΝ ÷èÏΡ ãô_r& t⎦, Î# Ïϑ≈yèø9 $# ∩∈∇∪ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρçy9 |¹ 

4’n? tãuρ öΝÍκÍh5u‘ tβθè=©. uθtGtƒ    )59 – 58 ،عنكبوت(  
كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده باشند، ايشان را در كاخهاي «

. كاخهايي كه در زير آنها رودبارها روان است. دهيم عظيم بهشت جاي مي
كنند، چه پاداش  برند، پاداش آنان كه براي خدا كار مي مي در آن به سر  جاودانه

  ».خوبي است آنان كه صبر نمودند و بر پروردگارشان توكل كردند
يعني بر دينشان بردباري ورزيدند؛ به سوي خدا هجرت كردند و به مصاف دشمنان 

يق رفتند و از خانواده و خويشاوندان براي رضاي خدا و به اميد پاداش الهي و تصد
  3.وعده خدا جدا شدند و آنها در همة اين كارها بر كسي جز خدا توكل نكردند
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  مهاجران پيشتاز
بر اسالم و دفاع از   هاي نور از اهالي يثرب با پيامبر اكرم وقتي پيشگامان خير ودسته

آن بيعت كردند، مشركان مكه به خشم آمدند و بر اذيت و آزار مسلمانان شدت 
مسلمانها را اجازه داد تا به مدينه هجرت نمايند   نگام پيامبر اكرمدر اين ه. بخشيدند

و منظور از هجرت، اقامة دولت اسالمي براي برعهده گرفتن دعوت بود تا در راه آن 
  1.اي باقي نماند و دين، فقط از آن خدا باشد جهاد نمايد و هيچ فتنه

: گويد مي) رض(عايشه ه بود، چنانكهدستور هجرت به مدينه از جانب خدا نازل شد
رفتند، او خوشحال بود كه خداوند برايش   وقتي اين هفتاد نفر از نزد پيامبر اكرم«

  ».كردند حاميان و قومي مقرر كرد كه اهل جنگ و لشكر بودند و او را ياري مي
مسلمانها بعد از بيعت عقبة دوم مورد اذيت و آزار بيشتري از جانب مشركان 

بنابراين، اصحاب و ياران . كنند دانستند كه آنها هجرت مي شركان ميقرارگرفتند؛ چون م
پيامبر خدا از وضعيت موجود به تنگ آمدند و نزد ايشان شكايت بردند و از ايشان 

كنيد، در  من سرزميني را كه بدانجا هجرت مي«: پيامبر فرمود . اجازة هجرت خواستند
ميان دو منطقه سنگالخ واگر سرزمين زار در  سرزميني بود باير و شوره. خواب ديدم

سپس چند روزي درنگ نمود و » .گفتم همان است بود مي داراي نخل خرما مي» سراه«
كنيد به من  سرزميني كه بدانجا بايد هجرت مي«: شادمان به نزد يارانش آمد و گفت بعد

خواهد به آن جا برود، در پي تدارك  گفته شد و آن يثرب است؛ پس هر كس مي
آمدند  از آن پس مردم با هماهنگي و به صورت پنهاني از مكه بيرون مي» .جرت باشدمها

كه به مدينه آمد   شدند و اولين كسي از اصحاب پيامبر اكرم و رهسپار يثرب مي
ابوسلمه بن عبداالسد بود؛ پس از او عامر بن ربيعه به همراه همسرش ليلي بنت ابي 

پس از آن ياران . ن شوهرداري بود كه به مدينه آمدبنابراين ليلي اولين ز. خيثمه آمد
آنها نزد انصار اقامت گزيدند و انصار هم آنان . يكي پس از ديگري آمدند  پيامبر اكرم

سالم، موالي . را در منازل خود جاي دادند و آنان را ياري و با آنها همدردي نمود
با شروع . رد، امام مهاجران بودابوحذيفه، در محلة قبا قبل از اينكه پيامبر تشريف بياو

هجرت مسلمانها به مدينه، قريش بر آنها خشم گرفتند و به مبارزه با جوانانشان پرداختند 
 گروهي از انصار در بيعت ديگري با پيامبر اكرم. نمودند و با آنان با خشونت رفتار مي

ان به قبا رسيد، هنگامي كه اولين دستة مهاجر. بيعت نمودند و سپس به مدينه بازگشتند
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به مكه رفتند تا همراه مسلمانان مكي به مدينه برگردند؛ پس آنها   آنها نزد پيامبر اكرم
ذكوان بن عبد قيس؛ عقبه بن : اين گروه عبارت بودند از. انصار هم مهاجر بودند و هم

بيشتر مسلمانها به مدينه . وهب بن كلده؛ عباس بن عباده ابن نضله و زياد بن لبيد
دشمنان  فتنه و ابوبكر و علي و افرادي كه در اجرت نمودند و در مكه كسي جز پيامبرمه

  1.شده بودند يا بيمار بودند و يا توانايي بيرون رفتن را نداشتند باقي نمانده بود گرفتار
  
  هاي قريش در مبارزه با مهاجران و مظاهر شكوه در هجرت شيوه

جلوگيري از هجرت آن دسته از مسلمانها كه رهبران قريش تمام توانايي خود را براي 
هاي  تاكنون موفق به هجرت نشده بودند به كار گرفتند و قريش براي اين كار از شيوه

  : ستفاده كردند كه برخي عبارتند ازمتعددي ا
  

  جداكردن شوهر از همسر و فرزندانش -1
ود و هجرت خاميه در مورد شگفتيهاي ايمان و قوت يقين در  ام سلمه هند بنت ابي

هنگامي كه ابوسلمه تصميم گرفت به مدينه برود، «: گويد همسرش ابوسلمه چنين مي
شترش را براي من آماده كرد و سپس مرا بر آن سوار كرد و فرزندم سلمه بن ابي سلمه 

وقتي مردان بني . را نيز در آغوشم گذاشت و ما به راه افتاديم، او جلوي شترش بود
در مورد : را ديدند، به سوي او آمدند گفتندن عمرو بن مخزوم او مغيره بن عبداهللا اب

جان خودت ما حريف تو نشديم كه آن را برايت حفظ كنيم، اما در مورد اين زن كه 
آنها مهار شتر را از دست او : گويد كني؟ ام سلمه مي چه فكر مي ازخويشاوندان ماست،

  .گرفتند و مرا از وي جدا كردند
سوگند به خدا ما فرزند خود : ابوسلمه خشمگين شدند و گفتند دانسپس خويشاون
  .كنيد گيريد و جدا مي گذاريم، وقتي كه شما او را از شوهرش مي را نزد آن زن نمي
بر سر بردن بچه كشمكش كردند و باالخره بني عبداالسد دست : گويد ام سلمه مي

مغيره مرا نزد خود نگاه  نيوي را از دست آنان خالص كردند و او را با خود بردند و ب
  .داشتند و شوهرم ابوسلمه به مدينه هجرت كرد

من . بدين صورت ميان من و همسر و فرزندم جدايي انداخته شد: گويد ام سلمه مي
نشستم و تا غروب  آمدم و در سرزمين پر از شن و هموار مي هرروز صبح بيرون مي
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اين جريان ادامه داشت تا اينكه  تا يك سال و يا نزديك به يك سال. كردم گريه مي
من وقتي حالت مرا ديد، بر . روزي يكي از عموزادگانم از افراد مغيره از كنارم گذشت

دهيد كه برود؟ چرا او  چرا به اين زن بيچاره اجازه نمي: ترحم نمود و به بني مغيره گفت
  ايد؟ را از شوهر و فرزندش جدا كرده

. خواهي، به شوهر خود ملحق شو اگر مي: ن گفتندبني مغيره به م: گويد ام سلمه مي
من شترم را آماده كردم و فرزندم را . بني عبداالسدنيز فرزندم را به من برگرداندند

برداشتم و در آغوشم گذاشتم؛ سپس به قصد پيوستن به شوهرم در حالي كه هيچ كس 
  .همراهم نبود رهسپار مدينه شدم

روم تا اينكه به  كنم و همراه او مي اعتماد مي با خودم گفتم هركس را ببينم به او
. وقتي به تنعيم رسيدم، عثمان بن طلحه از افراد قبيله بني عبدالدار را ديدم. شوهرم برسم

  .روي اميه؟ كجا مي اي دختر ابي: او به من گفت 
  .خواهم نزد شوهرم در مدينه بروم مي: گفتم
  كسي همراهت نيست؟: گفت
  .قط خدا و اين پسر كوچكم همراهم هستندبه خدا سوگند ف: گفتم
  .گذارم به خدا سوگند كه تو را تنها نمي: گفت

به خدا سوگند كه با هيچ مردي بهتر از . سپس او مهار شتر را گرفت و حركت كرد
خواباند و سپس از  رسيد، شتر را مي او وقتي به محل استراحتي مي. او همراه نشده بودم

برد و به درختي  تر مي آمدم؛ آن گاه شتر را آن طرف يين ميشد تا اينكه پا من دور مي
رسيد، به  كشيد و چون زمان حركت فرا مي بست ودور از ما زير درختي دراز مي مي

شد  گذاشت و از من دور مي اش را بر آن مي رفت و جهاز شتر و بار و بنه سوي شترم مي
گرفتم، مهار شتر را  ميشدم و بر شترم قرار  وقتي سوار مي. گفت سوار شو و مي
وقتي به قرية بني عمرو بن . داد تا اينكه مرا به مدينه رساند گرفت و به راه ادامه مي مي

شوهرت در اين قريه است، ابوسلمه در آن جا اقامت : عوف در قبا نگاهش افتاد، گفت 
گزيده بود، پس به اميد خداوند وارد اين قريه شو؛ سپس خودش از آن جا به مكه 

  .زگشتبا
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اي در اسالم را سراغ  به خدا سوگند هيچ خانواده: كند راوي از ام سلمه چنين نقل مي
ندارم كه به بالهايي گرفتار شده باشد كه خانواده ابوسلمه به آن گرفتار آمده بود و هيچ 

  1.همسفري بهتر از عثمان بن طلحه را نديدم
براي جلوگيري از مهاجرت  اي بود كه قريش رحمانه هاي بي اي از شيوه اين نمونه

اش به زور جدايي  مردي ميان او و همسر و جگر گوشه. مسلمانان در پيش گرفته بودند
نمايد، اما هرگاه ايمان در دل جاي  افكند و او ماجرا را با چشمان خود مشاهده مي

 بگيرد، امكان ندارد فرد با ايمان چيزي را بر اسالم و ايمان مقدم بدارد، حتي فرزند و
آنكه به چيزي توجه نمايد،  بي  بنابراين، ابوسلمه. جگرگوشه و شريك زندگي خود را
اي كه قريش براي جلوگيري او در پيش گرفتند، ناكام  به سوي مدينه حركت كرد و شيوه

  2.به حق كه او براي دعوتگران به راه خدا الگويي زيبا است. ماند
بياميزد و نسيم ايمان وزيدن گيرد، چنين  و اين گونه هرگاه اثر ايمان با صفاي دل در

اين يك خانواده است كه از هم . گذارد انگيزي به نمايش مي شاهكارهاي شگفت
گريد و دست كودك آسيب  پاشد و زني كه از شدت رنجي كه به او رسيده است مي مي
انگيزترين  گردد و شوهر و پدري شگفت بيند و از مهر پدر و مادر محروم مي مي

گذارد تا اولين مهاجري باشد كه وارد  اي جان فدايي و اخالص را به نمايش ميصورته
همة اينها به چشمداشت پاداش خدا و در راه او تحمل . شود سرزمين هجرت مي

اند راه ايمان را بپيمايند و به دستة هدايت ملحق  با چنين مؤمناني كه مصمم. شود مي
  !توان كرد؟ شوند، چه مي

دهد كه او  كه هنوز كافر بود و ام سلمه شهادت مي  طلحه عملكرد عثمان بن
همسفري خوب بوده است، بيانگر غيرت و نجابت اين نژاد است و گواهي صادق بر 

اي بر اين مطلب است كه او حامي ضعيفان  مروت و جوانمردي اوست و شاهد زنده
زن شرافتمندي را آري جوانمردي و اخالق اصيل عربي به او اجازه نداد تا . 3بوده است

بگذارد كه تك وتنها در اين بيابان حركت كند، گرچه آن زن بر دين او نبود و او نيز 
  .دانست كه اين زن با اين هجرت پوزه كافران قريش را به خاك خواهد ماليد مي
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پس اخالق حاكم بر جامعة صدر اسالم با اخالق حاكم بر جامعة متمدن قرن بيستم 
كند  و بر حيثيت و ناموس تجاوز مي برد چراكه بر آزاديها يورش ميكامالً متفاوت است؛ 

شود و از اتفاقاتي كه هر روز،  و اين كارها در مالء عام و در معرض ديد همه انجام مي
آري . نشيند كنند واقعاً عرق شرم بر پيشاني انسانيت مي ها ما را از آن آگاه مي رسانه

گذاري شده  حرمتها و تصاحب داراييها، پايهتمدن حاضر براي قاپيدن، چپاول، هتك 
هاي  اما اين داستان، كه نمونه. كنند است و در اين راستا از اسلوبهاي مختلف استفاده مي

زيادي دارد، گواه بر اين مطلب است كه صفات پسنديدة موجود در جامعة اعراب 
آخرين پيامبرش  جاهلي از زشتيها و كاستيهايشان بيشتر بوده است و از اين رو خداوند

را از آنها برگزيد و آنها شايستگي برعهده گرفتن رسالت و رساندن آن به همه مردم را 
  1.دارا بودند

در اين داستان عنايت الهي نيز به دوستانش و مساعد كردن شرايط بر آنها به چشم 
و  2خورد؛ چنانكه خداوند دل عثمان بن طلحه را رام كرد تا ام سلمه را همراهي كند مي

شود و همين  از طرفي نيز سالم بودن و پاكي سرشت عثمان بن ابي طلحه آشكار مي
  3.سالمت فطرت بود كه او را بعد از صلح حديبيه به اسالم هدايت نمود

  
  گروگانگيري قريش -2

قريش تنها به اينكه در داخل مكه مانع هجرت مسلمانها بشوند، اكتفا نكردند؛ بلكه پا 
بنابراين، قريش . اند، برگردانند وشيدند تا افرادي را كه وارد مدينه شدهفراتر گذاشتند و ك

دست به گروگان گرفتن يكي از مهاجران زدند و اين تالش با موفقيت انجام گرديد و 
خطاب  يكي از مهاجران از مدينه ربوده و به مكه بازگردانده شد؛ چنانكه عمربن

م من و عياش بن ابي ربيعه و هشام بن وقتي خواستيم به مدينه هجرت كني«: گويد مي
در منطقه اضاء ) درختي است(عاص بن وائل سهمي با هم قرار گذاشتيم كه در تناضب 

در حوزه خاندان بني غفار باالتر از سرف گردهم بياييم و گفتيم هر كس كه صبح فردا 
اين، دو آن جا نبود، دليل بر اين است كه دستگير و از هجرت بازداشته شده است بنابر

  .همراه ديگرش بايد به راهشان ادامه بدهند
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صبح فردا من و عياش بن ابي ربيعه به تناضب رسيديم و هشام : گويد عمر مي
  ».نتوانست بيايد و بازداشته شده بود؛ اورا شكنجه كرده بودند و دچار فتنه گرديده بود

در ميان بني عمروبن ما به راهمان ادامه داديم، هنگامي كه به مدينه رسيديم در قبا 
ابوجهل بن هشام وحارث بن هشام به سوي عياش بن ابي ربيعه . عوف اقامت گزيديم

. آنها آمدند و در مدينه به ما رسيدند. او پسر عموي آنها و از يك مادر بودند. آمدند
مادرت نذر كرده : آنها با عياش صحبت كردند و گفتند. هنوز در مكه بود  پيامبر اكرم

عياش . به سرش شانه نزد و در تابش آفتاب به زير سايه نرود تا وقتي تو را ببيند است تا
خواهند تو  به خدا سوگند كه اينها مي! عياش: من به او گفتم. ال مادرش رقت كردبه ح

بهتر است از آنها دوري كني و اين را بدان كه اگر شپشها مادرت . را از دينت برگردانند
ردد، شانه خواهد زد و اگر تحمل گرماي مكه براي او دشوار گرا اذيت كنند، سرش را 

كنم و آن جا مالي دارم  نذر مادرم را برآورده مي. خير: عياش گفت. به سايه خواهد رفت
  .گردم دارم و برمي با خود برمي
. داني كه من از همه قريش بيشتر مال دارم سوگند به خدا تو مي: گفتم: گويد عمر مي

وقتي او . ولي عياش نپذيرفت و گفت بايد برگردم. مال تو، اما با آنها نروام  نصف دارايي
پس اين شتر مرا بگير كه شتري : گرديد، عمر گفتبر تصميمي كه گرفته بود، مصمم 

رام و راهروي است و بر آن سوار شو، اگر آنها قصد نيرنگ داشتند، با اين شتر خود را 
ه در ن شتر همراه آن دو حركت كرد تا اينكعياش سوار بر هما. ازدستشان نجات بده

كند، آيا مرا پشت سر  اين شتر مرا اذيت مي! ام برادرزاده: ميان راه، ابوجهل به او گفت
چرا؟ آن گاه شترش را خوابانيد وآن دو نيز : كني؟ عياش گفت بر شترت سوار نمي خود

همين كه پايشان . شودجا شود و بر شترش سوار  شترانشان را خواباندند تا ابوجهل جابه
به زمين رسيد، آن دو بر عياش حمله كردند و دست و پاي او را بستند و او را دست و 

  1.پا بسته به مكه آوردند و شكنجه كردند تا اينكه به فتنه مبتال گرديد
گمان ما نسبت به كساني كه در مكه به فتنه مبتال شده بودند، اين بود : گويد عمر مي

كند؛ چون آنها   پذيرد و توبة آنان را هم قبول نمي عملي از آنان را نميكه خداوند هيچ 
اند به سرزمين كفر  اند؛ سپس به خاطر مشكلي كه بدان گرفتار شده خدا را شناخته

به   كردند، اما وقتي پيامبر اكرم اند و خودشان نيز درمورد خود چنين فكر مي برگشته
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ر رمورد سخن ما و آنچه آنها درباره خودشان فكمدينه آمد، خداوند در مورد آنها و د
  : كردند، اين آيه را نازل كرد مي
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ايد، از لطف و مرحمت  روي هم كرده بگو اي بندگانم آنان كه در معاصي زياده«

آمرزد؛ چرا كه او  قطعاً خداوند همة گناهان را مي. خدا مأيوس و نااميد نگرديد
بسيار آمرزگار و بس مهربان است و به سوي پروردگار خود برگرديد و تسليم 

به سوي شما تاخت آرد و ديگر كمك و او شويد پيش از اينكه عذاب ناگهان 
ياري نشويد و از زيباترين و بهترين چيزي كه از وي پروردگارتان براي شما 

پيروي كنيد، پيش از اينكه عذاب ناگهان ) كه قرآن است(فرو فرستاده شده است 
  ».خبر باشيد به سوي شما تاخت آرد در حالي كه شما بي

اي نوشتم و آن را  با دستان خودم در صحيفه اين آيه را من: گويد عمربن خطاب مي
 1»ذيطوي«وقتي به دست من رسيدآن را در : هشام گفت. ه هشام بن عاص فرستادمب

فهميدم تا اينكه گفتم بار  خواندم، اما نمي كشيدم و با تمركز آن را مي خواندم و آه مي مي
اين آيه درباره ما و در  پس خداوند در قلب من القاء كرد كه. آن را به من بفهمان! خدايا

  .پنداشتند، نازل شده است گفتيم وديگران دربارة ما مي مورد آنچه ما در مورد خود مي
كه در مدينه   پس به سوي شترم رفتم و بر آن نشستم و به پيامبر اكرم: گويد مي

  2.بود، پيوستم
عياش  اين واقعه بيانگر اين موضوع است كه عمر برنامة هجرت خود و دو همراهش

هر كدام از آنها از . بن ربيعه و هشام بن عاص بن وائل سهمي را چگونه آماده كرده بود
يك قبيله بودند و جايي كه با هم وعده گذاشته بودند دور از مكه و خارج از حدود 
حرم در راه مدينه بود و زمان و مكان به طور دقيق مشخص شده بودند به صورتي كه 
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مقرر حاضر نشد، دو همراه ديگرش حركت كنند و منتظر او  اگر يكي در موعد و جاي
 نباشند؛ چون او گرفتار شده است و همان طور كه انتظار داشتند، هشام بن عاص

آميز انجام  گرفتار شد و عمر و عياش موفق به هجرت شدند و برنامه كامالً موفقيت
  1.گرفت و آنها سالم به مدينه رسيدند

ن را تعقيب كند بنابراين، نقشة دقيق و منظمي كشيد و قريش تصميم گرفت مهاجرا
دانست كه عياش نسبت به مادرش خيلي مهربان است، به دروغ  از آنجا كه ابوجهل مي

نذر مادر اورا به ميان آورد؛ چنانكه مهرورزي عياش، از موافقت وي براي بازگشت 
كند؛ چراكه او  لت ميانديشي عمر دال اين داستان نيز به فراست و چاره. شود آشكار مي

  2.دانست كه آنها عياش را به فتنه و باليي گرفتار خواهند كرد مي
از اين داستان عالوه بر موارد ذكر شده به ميزان برادري و اخوتي كه اسالم در وجود 

بريم؛ چنانكه عمر نصف دارايي خود را به خاطر اينكه  اين افراد ايجاد كرده بود، پي مي
اند و از ترس اينكه مبادا مشركان بعد از بازگشت اورا دچار شكنجه و برادرش، سالم بم
اما عاطفه و محبت مادر بر عياش چيره شد و تصميم گرفت تا به . بخشد فتنه سازند، مي

 ولي عمر. مكه برود و سوگند مادرش را بشكند و مالي كه آن جا دارد با خود بياورد
ا چشم خود سرنوشت نامبارك و شومي را كه در كرد و او گويا ب به افقي دورتر نگاه مي
ديد؛ چنانكه وقتي نتوانست او را قانع كند شتر خود را به او داد و  انتظار عياش بود مي

باآلخره آنچه عمر انتظارش را داشت، براي عياش پيش آمد و مشركان در اثناي راه به او 
  3.خيانت كردند

كردند كساني كه دچار  مكه بودند، فكر مي مسلمانان اعم از مهاجر و يا آنهائي كه در
كنند، خداوند هيچ نيكي و خيري را از آنان  اند و در جامعه جاهلي زندگي مي فتنه شده

  : ينكه خداوند اين آيه را نازل كردپذيرد، تا ا نمي
 ö≅è% y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θèùuó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ⎯ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «!$#    

  )53زمر، (  
ايد، از لطف و مرحمت خدا  روي كرده بگو اي بندگانم آنان كه در معاصي زياده«

  ».مأيوس نگرديد
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براي برادران صميمي خود، عياش و هشام، پيام   ها، عمر فاروق با نزول اين آيه
مت و ه. ها را فرستاد تا آنها دوباره براي ترك كردن اردوگاه كفر تالش نمايند اين آيه

چه اندازه بزرگ است آن هنگامي كه به برادرش عياش   بلندنظري عمربن خطاب
سپس شترش را به او داد تا اگر . نصف دارايي مرا بگير، ولي مدينه را ترك نكن: گفت 

دچار فتنه و باليي گرديد از مهلكه بگريزد و از گرفتاري و بدحالي برادرش شاد نشد كه 
و نصيحت مرا نپذيرفته است حقش بود كه چنين شود؛  او چون با من مخالفت كرده

. بلكه احساس محبت و وفاداري نسبت به برادرش چيزي است كه بر عمر غالب است
از اين رو به محض اينكه آيه فوق نازل گرديد، عمر شتابان آن را به اطالع برادرانش و 

ي پيوستن به اردوگاه اي را برا ديگر مسلمانان مستضعف در مكه رساند تا تالشهاي تازه
  1.اسالم انجام دهند

  
  شيوه زنداني كردن -3

. قريش زنداني كردن را به عنوان يكي از راههاي جلوگيري از هجرت در پيش گرفتند
كوشيد، قريش او را در يكي  شد كه براي هجرت مي پس هر كس در حالي دستگير مي

بستند و به شدت مورد  ير ميكردند و دست و پاي او را با زنج ها زنداني مي از خانه
ي كه سقف ا دادند تا نتواند فرار كند و گاهي آنها را در چهار ديواري مراقبت قرار مي

  .شوند كردند تا زير گرماي خورشيد شكنجه  نداشت، زنداني مي
يكي جلوگيري از : خواستند به دو هدف دست يازند مي رهبران قريش با اين كار
كه رفتار با آنان درس و عبرتي براي افرد ديگري از مسلمانها هجرت اين افراد و دوم اين

بردند و فكر هجرت در سرشان بود، باشد، اما اين شيوه نتوانست  كه در مكه به سر مي
كه در مكه   حتي افرادي مانند عياش و هشام. مسلمانان را از رفتن به مدينه باز دارد

  2.بيايند و وارد مدينه شوند زنداني بودند، توانستند سرانجام از مكه برون
بعد از هجرتش به مدينه در قنوت نماز، براي همه مستضعفان مكه به   پيامبر اكرم

 چنانكه از ابوهريره. كرد صورت عام و براي بعضي به طور ويژه و با ذكر نام دعا مي
كرد  وقتي سرش را از آخرين ركوع نماز بلند مي  روايت است كه پيامبر اكرم

سلمه بن هشام را نجات ! خدايا. عياش بن ابي ربيعه را نجات بده! بار خدايا«: تگف مي
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آنها را دچار خشك ! بار خدايا. فشار قهر خود را بر مضر شدت بخش! بارخدايا. بده
  1.چون خشك سالي دوران يوسف بگردان سالي

از  يكي  مسلمانها در برابر ربوده شدن عياش ساكت ننشستند؛ بلكه پيامبر اكرم
او براي اين مهم آمادگي الزم را نمود و . صحابه را براي برگرداندن وي مأمور كرد

اي برسد  اموري را ترتيب داد و به مكه آمد وبا تمام قدرت و هوشياري توانست به خانه
آن گاه آنها را آزاد كرد و همه با هم به مدينه . كه عياش و همراهش در آن زنداني بودند

  2.بازگشتند
  

  مصادرة اموال -4
اش با حملة روميها به  در ايام كودكي. صهيب بن سنان نمري از قبيله نمر بن قاسط بود

اسارت آنها درآمد و زبان كساني را كه او را اسير كرده بودند، فرا گرفت و سپس همانند 
يك برده دست به دست فروخته شد تا اينكه عبداهللا بن جدعان او را خريد و سپس 

  3.صهيب و عمار بن ياسر در يك روز مسلمان شدند. آزادش كرد
او در راه خدا و . يابد شگفتي ايمان و اخالص تجلي مي  در هجرت صهيب

 از ابي. 4پيامبرش و پيوستن به دستة توحيد و ايمان همة آنچه را كه داشت فدا نمود
به من خبر رسيده است كه صهيب وقتي «: روايت است كه گفت) رح(عثان نهدي

ت به مدينه هجرت كند، اهل مكه به او گفتند در حالي نزد ما آمدي كه فقير و خواس
خواهي خودت همراه  ات پيش ما زياد شد و اينك مي حقير و ناچيز بودي؛ سپس دارايي

اگر : صهيب گفت. ه چنين چيزي شدني نيستمالت از اينجا بروي؟ به خدا سوگند ك
پس صهيب همه . گذاريد كه بروم؟ گفتند بله مال خود را براي شما واگذارم، آيا مرا مي

: فرمود  پيامبر اكرم. رسيد  اين خبر به اطالع پيامبر اكرم. اموال خود را به آنها داد
: و از عكرمه روايت است كه گفت» .5صهيب سود برده است، صهيب سود برده است«
تيركش خود  ازاو . وقتي صهيب به قصد هجرت حركت كرد، اهل مكه دنبال او افتادند«
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شما به من نخواهيد رسيد مگر اينكه هر يك از اين تيرها در : چهل تير درآورد و گفت
دانيد كه من  دارم و شما مي سپس شمشيرم را برمي. جان هر يك از شما فرو رود

  1».با من كاري نداشته باشيد. ام آنها مال شما دو كنيز از خود به جاي گذارده! كيستم؟
  : بعداز آن، اين آيه نازل شد :گويد عكرمه مي
 š∅ ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯ tΒ “Ìô±o„ çμ |¡ø tΡ u™!$tóÏGö/ $# ÉV$|Êó sΔ «!$# 3 ª!$# uρ 8∃ρâ™ u‘ 
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شود كه جان خود را در برابر خشنودي خدا   و در ميان مردم كسي يافته مي«

  ».است فروشد و خداوندگار نسبت به بندگانش بس مهربان مي
ابا يحيي در معامله سود برده «: صهيب را ديد، فرمود  هنگامي كه پيامبر اكرم

  2.و براي او آيه فوق را تالوت نمود» است
گراها كه  بينم كه دليل قاطعي بر فاسدبودن عقل مادي را مي  گويا من صهيب

اگر كارها به . دهد كنند، ارائه مي حركتها و رخدادهاي تاريخ را با ميزان ماده ارزيابي مي
خود را   شود، صهيب در اين هجرتش كه به خاطر آن همة دارايي خاطر ماديات انجام مي

  فدا نمود، چه چيزي از ماديات را به دست آورد؟
به عوض آنچه او از دست داده است، مقامي  د آيا صهيب انتظار داشت كه محم

  كنار اهل يثرب فراهم كند؟ به او بدهد؟ يا اينكه محمد زندگي مرفهي براي او در
صهيب اين كار را فقط براي رضاي خدا انجام داد و او فقط براي رضاي خدا 

اي  خواست به هر قيمتي كه باشد، به گروه مؤمنان بپيوندد تا براي جوانان اسالم نمونه مي
و  فدايي و فدا نمودن چيزهاي گرانبها قرار گيرد و آنها راه او را در پيش بگيرند در جان

  3.در مسير او حركت نمايند
انگيز همة مواضع عظيم و با شكوه هجرت مبارك نبود؛ بلكه اين  اين مواضع شگفت

فدايي است كه به  هاي عظمت و اخالص و جان سرشار از صحنه) هجرت(رخداد بزرگ 
  4.دهد امت درسهاي مهمي در آفريدن افتخار و به دست آوردن عزت مي
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572 الگوي هدايت

  به آغوش گرفت هايي كه مهاجران را خانه
و تعهد آنها به ياري نمودن وي،   به دنبال ايمان آوردن انصار و بيعتشان با پيامبر اكرم

يكي ديگر از نتايج آشكار . رسول خدا از مسلمانان خواست تا به مدينه هجرت كنند
بنابراين، انصار هم از نظر جاي . ايمان انصار، همكاري و همدردي آنها با مهاجران بود

مهاجران در منازل خود وهم با قلبي گشاده و سرشار از ايمان پذيراي هيئتهاي  دادن
مهاجران گرديدند و زنان و مردان، آمادة جاي دادن آنها بودند و اگر نياز بود كه مرد 

كردند و آنها مال و  مهاجر با همسرش در كنار مرد انصاري در يك خانه باشند، چنين مي
  .كردند يني را بين همديگر تقسيم ميمسكن و غذا و مسئوليتهاي د

  : هايي كه مهاجران را در خود جاي داده بود عبارتند از  برخي از خانه
اي از زنان و  در اين خانه مجموعه: شر بن عبدالمنذر بن زنبر در قباءخانه مب - 1

اش كه به او  مردان مهاجر اقامت گزيدند؛ چنانكه عمر بن خطاب و افرادي از خانواده
  .ته بودند و دخترش حفصه با شوهرش و عياش بن ربيعه را در خود جاي داده بودپيوس
كه طلحه ابن عبيداهللا بن 1حخانه خبيب بن أساف از بني حارث ابن خزرج در سن - 2

  .عثمان و مادرش و صهيب بن سنان در آن سكونت داشتند
ب در آن گويند كه حمزه بن عبدالمطل مي. خانه أسعد بن زراره از بني نجار - 3

  .سكونت داشته است
شد و  خانه سعد بن خيثمه از بني نجار كه خانه او خانه مجردها ناميده مي - 4

  .مهاجراني كه زن نداشتند، در آن اقامت گزيده بودند
خانه عبداهللا بن سلمه از قبيله ابن عجالن در قبا كه عبيده بن حارث و مادرش  - 5

ل بن حارث و طليل بن عمير و حصين بن ومصبح بن اثاثه بن عباد بن مطلب و طفي
  .حارثي در آنجا سكونت داشتند

كه ميزبان منذر بن محمدبن عقبه بود و زبير بن عوام و  خانة بني جحجبتي - 6
كلثوم دختر صهيب  وهب و همسرش ام همسرش اسماء دختر ابوبكر و ابوسبره دختر ابي

  2.در آن جا اقامت داشتند
سعد بن معاذ بن نعمان از قبيلة بني عبداالشهل ميزبان خانه بني عبداالشهل كه  - 7

  .مصعب بن عمير و همسرش حمنه دختر جحش نيز نزد او بودند. مهاجران بود
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خانه بني نجار كه أوس بن ثابت بن منذر مهاجران را در آن جاي داده بود و در  - 8
  1.سكونت داشتند  آن جا عثمان بن عفان و همسرش رقيه دختر پيامبر

ترين  بندي و همكاري اجتماعي كه ميان مهاجران و انصار حاكم بود، از مهم سيمتق
عواملي بود كه زمينه را براي پيامبر و ياران مهاجرش مساعد كرده بود تا اقامت خوشي 
در مدينه داشته باشند، اقامتي كه هر يك با ايثار و فداكاري، بردارش را بر خود مقدم 

زد و عمالً مدينة  و اخوت ايماني در مدينه موج ميدارد و بدين صورت محبت  مي
  2.فاضله تحقق يافته بود

با اين روح بلند و ايمان عميق و صداقت در رفتار، برادري و همبستگي ميان 
ها  مهاجران و انصار شكل گرفت، اما سؤال اساسي و مهم اين است كه چرا در اين خانه

ائي كه معموالً بين زنان رايج است، سخني آمد و چرا از بگومگوه اختالف به وجود نمي
از آنجا كه دين : توان اين گونه بيان نمود ه را ميبه ميان نيامده است؟ پاسخ اين مسئل

اسالم، دين حقي است بنابراين، تقوا را اساس تأليف قلوب و امور قرار داده است و از 
نموده و ياري كردن  اي است كه ميان مسلمانان برادري را حاكم نظر اخالقي به گونه

دعوت را برعهدة آنها گذارده بود و اين نشانة بيعت با رسول خدا و اثر آن در افراد بود؛ 
از عقاب و . گرفتند داشتند و منافع همه را در نظر مي چون براساس آن بايد صداقت مي

وحشت قيامت ترس داشتند و اميدوار پاداش و بهشت خداوندي بودند؛ پس طبيعي 
صفا و صميمت بين آنان حاكم شود؛ ايمان و استقامت و سلوك و صداقت در است كه 

كرد اعم از  شد و بيعت مي چنانكه هر كسي كه مسلمان مي. دل و درون نماد پيدا نمايد
گفتند، مخلصانه به  نمودند و هر چه مي شدند، عمل مي زن و مرد، به آنچه دستور داده مي

آنها ايمان آوردند؛ . ترسيدند گفتار و چه در عمل مي آوردند و از خداوند چه در زبان مي
پس از مهاجران با آغوشي باز استقبال كردند و تمام آنها با رعايت مصالح يكديگر كار 

ترين و  ترين سيماي همبستگي و همكاري است و پاك كردند و اين درخشنده مي
ايي كه يكي از آنان نمايد تا ج ترين رخدادي است كه همه را به پاداش تشويق مي مقدس

  3كند؟ ترسيد كه مبادا تمام پاداش نصيب كسي بشود كه او را ياري مي مي
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ما در جهان معاصر و در . اي است كه همه به آن نيازمنديم بذل و بخشش پديده
بريم و  صفوف اسالمي و در يك سفر چند روزه به عيبها و پندارهاي يكديگر پي مي

گيري  شود، اما در آن جامعه كه در حال شكل اشته ميپرده از چهرة واقعي هر يك برد
به آن سرزمين مهاجرت ننموده است، درها به روي مهمانان   است و هنوز پيامبر اكرم

شود نه براي يك فرد؛ بلكه براي يك گروه و مهاجران چندين ماه را  جديد گشوده مي
رد و انصار از بخشيدن مال نمايند و زندگي روزمره ادامه دا هاي انصار سپري مي در خانه

ورزيدند و بدين صورت  اند، دريغ نمي و محبت و خدمت به برادرانشان كه نزد آنها آمده
در مهاجران نيز . در جامعة اسالمي آن عصر، تعاون و همبستگي به اوج خود رسيده بود

گرديدند؛ زيرا آنها فقير و  از جهتي الگوهاي بذل و بخشش براي انصار محسوب مي
دار نبودند؛ بلكه داراي مال و ثروت زيادي بودند و خانه و كاشانه داشتند، اما همه آنها نا

قرآن آنان را چنين  .را براي طلب رضاي خداوند ودر راه اطاعت وي خرج كردند
  : كند توصيف مي
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غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي

  اين جامعة مدني جديد بر مفاهيم ايمان و تقوا رشد يافت؛ گرچه هنوز پيامبر اكرم
گانه كه  به آن سرزمين مهاجرت نكرده بود، اما اين جامعه نوپا تحت اشراف سران دوازده

هبران بزرگ مهاجران همچون حواريون عيسي، قوم خود را زير نظر داشتند و زير نظر ر
كه به مدينه رسيده بودند و هر دو گروه از چشمه زالل و جوشان نبوي سيراب شده 

. هاي شاخص اين جامعه از بين رفتن تعصبات نژادي بود و از نشانه 1كرد بودند، رشد مي
بود، امامت مسلمانها را به عهده داشت؛ چون او بيشتر از   سالم كه غالم ابي حذيفه

دانست و بدين صورت اين جامعه را كه سران و افراد برجستة اصحاب  قرآن ميديگران 
محمد از مهاجران و انصار و سرداران عرب از قريش و اوس و خزرج در آن 
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كرد و اين بدان معني است كه  زيستند، فردي كه حامل قرآن بود رهبري و امامت مي مي
حامالن آن است پس حافظ قرآن در  كرامت و بزرگي در اين جامعه از آن قاريان قرآن و

جامعة اسالمي حامل پرچم اسالم در جنگ و صلح است و كشمكش موجود امروزي 
ميان حامالن و حافظان قرآن و ميان مجاهدان در راه خدا در ميان آنها معنا و مفهومي 

در جنگ يمامه حامل پرچم مهاجران، سالم، غالم آزاد شدة ابوحذيفه بود و . نداشت
اين بود كه شايستة حافظ قرآن نيست كه از معركه بگريزد؛ چنانكه وقتي دست  شعارش

راستش قطع گرديد، پرچم را با دست چپ گرفت؛ سپس آن را به آغوش گرفت تا 
  1.اينكه نقش زمين شد و در راه خدا به شهادت رسيد

  
  ويژگيهاي جامعة اسالمي جديد

ت آشكار به سوي خدا بود؛ چراكه يكي از ويژگيهاي جامعة اسالمي جديد، آزادي دعو
اند  براي همگان اين امر به اثبات رسيده بود كه اكثر رهبران يثرب اسالم را پذيرفته
 بنابراين، جوانان، زنان و مردان در دعوت به راه خدا و مژده دادن به آمدن پيامبر اكرم

  .مشغول بودند
رسيم  به اين نتيجه مي با بررسي وضعيت مسلمانان در حبشه و جامعه اسالمي يثرب

كه مسلمانها در حبشه بيشتر رنگ پناهندگي سياسي را به خود داشتند و به عنوان 
شدند و كمتر رنگ جامعه اسالمي كامل را به  مهاجران خارجي و بيگانه محسوب مي

گرچه مسلمانان در آن جا براي عبادت از آزادي كامل برخوردار بودند، اما . خود داشتند
و منزوي از جامعه مسيحيت قرار داشتند و نتوانستند در آن جامعه تأثير مطلوب آنها جدا 

و به سزايي بگذارند؛ گرچه هجرت به حبشه گامي فراتر از جو خفقان مكه بود؛ چون 
شرايط : در مكه آزادي دعوت و عبادت وجود نداشت، اما در مقايسه با مدينه بايد گفت 

بنابراين، وقتي . از جامعة اسالمي مدينه بود حاكم بر جامعه حبشه بسيار محدودتر
 ممهاجران حبشه خبر هجرت مسلمانان به مدينه را شنيدند، به جز كساني كه پيامبر اكر

از آنان خواسته بود كه در آن جا بمانند، ديگران از طريق حبشه و يا از راه مكه، رهسپار 
تي و شرك بود، اينك سرشار از پرس محيط مدينه بعد از آنكه قرنها اسير بت. مدينه شدند

اي اسالمي گرديد و رشد  جامعة مدينه تبديل به جامعه. توحيد و خداپرستي گرديده بود
و ساختار جديد آن بعد از بازگشت دوازده حاجي از بيعت عقبة اول بود كه در رأس 
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 آنها صحابي گرانقدر، اسعد بن زراره قرار داشت و اين مجموعة دوازده نفري مسئوليت
دعوت را برعهده گرفتند، بدون آنكه اين امر كاري سياسي باشد و جامعه اسالمي مدينه 
بعد از بازگشت هفتاد نفري كه حامل برنامة سياسي و اجتماعي بودند، به اوج توسعه 

آنها تصميم گرفتند كه شهرشان اولين پايتخت و مركز . وتكامل ساختار خود رسيد
مادگي رويارويي با هر دشمن خارجي را كه ممكن بود بر آنها آ. مسلمانها در زمين باشد

، وقت و  اي كه پيامبر اكرم از طرفي ديگر گروه اصلي. ور شود، داشتند آنان حمله
توانايي خود را در تربيت آن صرف كرده بود، تازه به جامعه مدني جديد پيوسته و با 

  .ه بودمردم مدينه در مفاهيم ايمان و اخوت ديني درهم آميخته شد
قبل از تشكيل جامعة اسالمي در مدينه، به تربيت و آمادگي افراد   پيامبر اكرم

مدينه و بيعت گرفتن از آنان مبني بر حمايت خود واصحابش پرداخت بنابراين، آمادگي 
  1.گرديد و حمايت انصار از پيامبر عاملي مهم در تشكيل جامعة اسالمي محسوب مي

وي مسلمان به مدينه انتقال يافت و با جماعت انصار و اين گونه جماعت منظم و ق
اي كه منتظر آمدن رهبر بزرگش بود  جامعه. يكي گرديدند و جامعه اسالمي شكل گرفت

نظير  تا به محض تشريف آوردن ايشان، تولد دولت اسالم را كه قرار بود تمدني بي
  .بسازد، اعالم دارد

  
  ميعلل انتخاب مدينه به عنوان مركز دولت اسال

حكمت الهي در انتخاب مدينه به عنوان دارالهجره و مركزي براي دعوت، عالوه بر 
مدينه به . داند بزرگداشت اهل مدينه، اسرار و رازهايي است كه كسي جز خدا آن را نمي

طور طبيعي از موانع و استحكاماتي جنگي برخوردار بود كه در اين باره هيچ شهري در 
از ناحيه غرب و شرق با سنگالخ محصور گرديده . كرد نمي جزيرة عربي با آن برابري

و اين همان (اي بود كه حائل و مانعي نداشت  بود و فقط منطقه شمالي تنها منطقه
در سال پنجم هجري در غزوه احزاب با حفر خندق آن  اي است كه پيامبر اكرم منطقه

ن خرما و كشتزارهاي و اطراف ديگر مدينه با درختا) رامصون كرد و استحكام بخشيد
توانست از آن بگذرد، مگر اينكه از راههاي باريكي  انبوه احاطه شده بود كه لشكر نمي

خورد و  كرد كه در اين صورت سيستم نظامي و ترتيب صفها به هم مي عبور مي
پايگاههاي كوچك نظامي براي برهم زدن نظام جنگي دشمن و جلوگيري از پيشروي 
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يك طرف مدينه بدون حايل و مانع بود و اطراف «: گويد  حاق ميابن اس. آن، كافي بود
توانست به راحتي وارد  ها و درختان خرما بسته شده بود و دشمن نمي ديگر آن با خانه

  1».آن شود
ود كه به به اين حكمت الهي در انتخاب مدينه اشاره نم  و شايد پيامبر اكرم

ام كه زميني  را در خواب ديده من محل هجرت شما«: يارانش قبل از هجرت گفت
از آن » .2داراي درختان خرما در ميان دو منطقه سنگالخ است كه همان دو حره هستند

  .به بعد مسلمانان هجرت را آغاز كردند
اهل مدينه چه اوس و چه خزرج داراي جوانمردي وشهامت و قدرت وجنگاوري 

شدند و به هيچ حكومت و  ميآنها به آزادي خوگرفته بودند وتسليم هيچ كس ن. بودند
همواره اين : گويد كردند؛ چنانكه ابن خلدون مي اي خراج و ماليات پرداخت نمي قبيله

دو قبيله در يثرب غالب بودند و افتخار و توانايي رزمي متعلق به آنان بود و همسايگان 
  .آنها از قبيله مضر دين آنان را پذيرفتند

ي آن حضرت بودند و اين رابطة خويشاوندي بني عدي بن نجار، خويشاوندان مادر
هاشم با سلمي دختر عمرو . رسد مي م از طريق هاشم بن عدي بن نجار به پيامبر اكر

يكي از افراد قبيلة بني عدي بن نجار ازدواج كرد و هاشم از آن زن صاحب فرزندي به 
و هنوز به  او فرزندش را نزد آن زن گذاشت تا اينكه نوجوان شد. نام عبدالمطلب شد

سن بلوغ نرسيده بود كه عمويش كه اونيز عبدالمطلب نام داشت، او را با خود به مكه 
ابوايوب . حق خويشاوندي در زندگي اجتماعي عرب جايگاه مهمي داشت. آورد

روزهاي نخست هجرت، در خانه او اقامت  انصاري از همين تبار بود كه پيامبر اكرم
  .گزيد

حطان بودند و مهاجران و كساني كه پيشتر در مكه و اطراف اوس و خزرج از قبيلة ق
به مدينه هجرت كرد،  هنگامي كه پيامبر اكرم. آن مسلمان شده بودند، از عدنان بودند

آنها مانند يك جسم بودند در . فرزندان عدنان و قحطان همه زير پرچم اسالم گردآمدند
و هر يك خود را از ديگري برتر  حالي كه در دوران جاهليت با يكديگر رقابت داشتند

شمرد، اما با جمع شدند همة آنها زير پرچم واحد، شيطان راهي براي نفوذ در دلهاي  مي
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آنها نداشت تا فتنه برانگيزد و آنها نيز از روي تعصب قحطاني و عدناني بودن، نداي 
  .افتخار جاهليت را سر دهند

ترين مكان براي هجرت  ن و مناسببنابراين با بررسي تمام جوانب شهر يثرب بهتري
و يارانش بود تا اسالم نيرومند شود و مراحل رشد و ترقي را بپيمايد و   پيامبر اكرم

  1.جزيرة عربي را فتح كند و سپس دنياي متمدن را در گسترة قلمرو خويش قرار دهد
  

  فضايل مدينه
نكه از ساير شهرهاي بر شرافت و جايگاه مدينه منوره افزود تا اي هجرت پيامبر اكرم

است كه برخي از آنها  شماري مدينه داراي فضايل بي. دنيا به جز از مكه برتري يافت
  : عبارتند از

  زياد بودن نامهاي مدينه -1
نامهاي زياد مدينه بيانگر اين مطلب است كه اين شهر، از شرافت و بزرگي خاصي 

تعداد نامهاي مدينه و يا حتي توان به  برخوردار است و براي هيچ شهري در دنيا نمي
علما نامهاي مدينه را در حدود صد نام ذكر . نصف يا يك چهارم مدينه نام پيدا نمود

و مجد فيروزآبادي  3اعالم الساجد باحكام المساجد چنانكه زركشي در كتاب. 2اند كرده
و  وفاء الوفاء باخبار دار المصطفيو نورالدين سمهودي در  4قاموس المحيطدر 
اين نامها را ذكر  5سبل الهدي و الرشاد في سيره خيرالعبادمد بن يوسف صالحي در مح

  .اند كرده
  : چنانكه خداوند متعال فرموده است ؛يثرب: ترين نامهاي مدينه عبارتند از وفمعر

 øŒÎ) uρ Ms9$s% ×π x Í←!$©Û öΝåκ÷] ÏiΒ Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ z>Î øYtƒ Ÿω tΠ$s) ãΒ ö/ ä3s9 (#θãèÅ_ö‘ $$sù 4 

ãβÉ‹ø↔tGó¡o„uρ ×,ƒÌsù ãΝåκ÷] ÏiΒ ¢© É<̈Ζ9$# tβθä9θà) tƒ ¨βÎ) $uΖs?θã‹ç/ ×οu‘ öθtã $tΒ uρ }‘Ïδ >οu‘ öθyèÎ/ ( 
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اي اهل يثرب اينجا جاي : زماني را كه گروهي از آنان گفتند ) و به ياد آوريد(«
از پيغمبر اجازه از ايشان هم اي  دسته. ماندگاري شما نيست، لذا برگرديد

هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است، در حالي كه  واقعاً خانه: خواستند و گفتند
  ».بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان فرار بود و بس

و در حديثي آمده است كه پيامبر از ناميدن مدينه به يثرب نهي كرده است، اما اينكه 
ه اين دليل است كه خداوند به حكايت از گفتة منافقان آن را در قرآن يثرب ناميده شده ب

  .يثرب ناميده است
هركس مدينه را يثرب «: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از براء عازب :طابه

و در روايتي آمده » ناميد، بايد از خداوند طلب آمرزش نمايد؛ زيرا نامش طابه است
  1».ابه، اين است طابهط) مدينه(اين است «: است كه فرمود

ترين نام آن است و هرگاه اين نام اطالق شود، منظور مدينه منوره  اين معروف :مدينه
ه است؛ چنانكه خداوند است نه شهري ديگر و در آيات زيادي در قرآن، اين نام ذكر شد

  : فرموده است
 ô⎯ £ϑÏΒ uρ /ä3s9 öθym š∅ÏiΒ É>#tôãF{ $# tβθà)Ï≈ oΨãΒ ( ô⎯ ÏΒ uρ È≅ ÷δr& Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 $# ( 
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نشين اطراف شما و در ميان خود اهل مدينه منافقاني  در ميان عربهاي باديه«

تو ايشان را . اند اند و در آن مهارت پيدا نموده دههستند كه تمرين نفاق كر
دهيم؛ سپس  ايشان را دوبار شكنجه مي. شناسيم شناسي؛ بلكه ما آنان را مي نمي

  ».گردند روانه عذاب بزرگي مي
  : فرمايد و خداوند مي
 $tΒ tβ%Ÿ2 È≅÷δL{ ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ô⎯tΒuρ Οçλm;öθym z⎯ÏiΒ É>#{ôãF{$# βr& (#θà̄=y‚tGtƒ 
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نشينان دور و بر آنان از پيغمبر خدا جدا  درست نيست كه اهل مدينه و باديه«

تر داشته باشند؛ چرا كه هيچ تشنگي  بمانند و جان خود را از جان پيغمبر دوست
دارند  رسدو گامي به جلو برنمي نمي اي در راه خدا به آنان و خستگي و گرسنگي

زنند مگر اينكه به  كه موجب خشم كافران شود و به دشمنان دستبردي نمي
گمان خداوند پاداش  شود، بي واسطة آن كار نيكوئي براي آنان نوشته مي

  ».دهد نيكوكاران را هدر نمي
  1.است همچنين مدينه به مباركه، منوره، مشرفه و ديگر صفتهاي نيكو موصوف شده

  ضاي دفع انواع امراض و بيماريهانسبت به مدينه و تقا  محبت پيامبر اكرم -2
! بار خدايا: از پروردگارش در مورد مدينه اين گونه بود   درخواست آن حضرت

داشتني بود و حتي  مدينه را برايمان محبوب بگردان، همان گونه كه مكه براي ما دوست
   2.داشتني قرار ده دوستبيشتر از مكه آن را براي ما 

گشت و  وقتي از سفري برمي پيامبر اكرم«: روايت است كه  همچنين از انس
افزود و  افتاد، بر سرعت سواريي كه بر آن نشسته بود، مي هاي مدينه مي چشمش به خانه

آورد و تندتر  بود، از محبت مدينه آن را به حركت درمي اگر بر چهار پايي سوار مي
  3».راند مي
  دو برابر مكه به مدينه بركت دهد از خداوند خواست تا  پيامبر اكرم -3

بر مدينه دو برابر مكه ! بار خدايا«: ت نموده است كه فرمودرواي  از پيامبر اكرم انس
  4».بركت نازل كن
هاي رسيده درختان مدينه  نيز روايت است كه مردم مدينه اولين ميوه  از ابوهريره
! بار خدايا«: گفت  داشت و مي آن را برمي  آوردند، پيامبر اكرم مي  اكرمرا نزد پيامبر 

بار . ما بركت بده) پيمانه(ها ما بركت بده و به مدينة ما بركت بده و به صاع و مد  به ميوه
ابراهيم، بنده و خليل و پيامبر بود و من نيز بنده و پيامبر تو هستم؛ او براي مكه ! خدايا
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ز تو همان دعايي كه ابراهيم براي مكه خواسته بود، من دو برابر آن را دعا كرد و من ا
  ».خواهم براي مدينه مي
كرد و ميوه  ترين فرزند حاضر را صدا مي سپس رسول خدا كوچك: گويد مي ابوهريره
  1.داد را به او مي

   مصون بودن مدينه از دجال و طاعون به بركت دعاي پيامبر اكرم -4
از اين . آورند را بر مدينه گماشته است كه از آن حفاظت به عمل مي خداوند فرشتگاني

رو دجال راهي به آن ندارد؛ بلكه مدينه، كافران و منافقان خود را به سوي دجال 
به آن خبر   شود؛ چنانكه پيامبر اكرم همچنين وبا و طاعون وارد مدينه نمي. اندازد مي

  2.داده است
  ختيهاي مدينهفضيلت صبر و بردباري بر س -5

كسي را كه بر سختيهاي مدينه بردباري نمايد، وعدة شفاعت را در روز   پيامبر اكرم
  روايت است كه پيامبر اكرم  از سعد بن ابي وقاص. قيامت برايش نموده است

رغبتي رها  هيچ كس آن را از روي بي. دانستند بهتر است اگر مي انمدينه براي آن«: گفت
نمايد و هيچ كس بر شدت  وند بهتر از او را در مدينه جايگزين ميكند مگر خدا نمي

كند، مگر اينكه من روز قيامت براي او  وتنگي معيشت در آن بردباري و پايداري نمي
  3».شفاعت خواهم كرد يا گواه او خواهم بود

  فضيلت مردن در مدينه -6
دينه باقي بماند و در هركس در م«: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از ابن عمر

  4».آن بميرد، من براي او شفاعت خواهم كرد
  نسبت به مدينه موجب گرديده بود كه عمر بن خطاب  اين ديدگاه پيامبر اكرم
شهادت در راه خود را به من عطا كن و مرگ مرا ! بار خدايا«: همواره چنين دعا نمايد
  5».در شهر پيامبرت بگردان

                                                           
 .1000، ص 2، كتاب الحج، باب فضل المدينه، ج مسلم - 1
 .160، ص الهجرة النبويه المباركه - 2
 .1363، شمارة 922، ص 2، كتاب الحج، باب فضل المدينه، ج مسلم - 3
 .3741و ابن حبان آن را صحيح قرار داده است، شماره  با سند صحيح 104، 74، ص 2، ج اخرجه احمد - 4
 .1890، شمارة 100، ص 4، كتاب فضائل المدينه، ج البخاري - 5
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در حالي   را پذيرفت و او را در محراب پيامبر اكرم  قخداوند نيز دعاي فارو
  .كه در نماز صبح پيشنماز بود به شهادت رساند

  .نمايد مدينه مركز ايمان است و ناپاكيها را از خود دور مي -7
برد؛ چراكه مدينه  هرگاه ايمان در شهرهاي ديگر دچار مضيقه بشود به مدينه پناه مي

  1.دهد در خود جاي نميانسانهاي پليد و شرور را 
گردد و  ايمان به مدينه باز مي«: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از ابوهريره

  2».كند شود همان طور كه مار خود را در سوراخش جمع مي جمع مي
سوگند به خداوندي كه جانم در دست اوست كه هيچ كس از روي «: همچنين فرمود

كند مگر اينكه خداوند، فرد بهتري از او را در  رك نميعالقگي مدينه را ت ميلي و بي بي
برد و  آهنگر است كه ناپاكيها را از بين مي نمايد و مدينه مانند كوره يگزينش ميمدينه جا

اقي نمانده باشند؛ همان طور كه قيامت زماني برپا خواهد شد كه در مدينه افراد بدكار ب
  3».ردب آهنگر ناخالصيهاي فلز را از بين مي كوره

  .برد مدينه گناهان را از بين مي -8
مدينه پاك است؛ گناهان را «: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از زيد بن ثابت

  5».برد و ناخالصيهاي نقره را از بين مي 4برد همان طور كه آتش، آاليشها از بين مي
حفاظت خداوند مدينه را از شر كسي كه قصد سوئي عليه آن داشته باشد،  -9

  نمايد  مي
خداوند حفاظت مدينه را از شر كساني كه قصد سوئي عليه آن داشته باشند، به عهده 

گذار و  كسي را كه در مدينه بدعتي ايجاد نمايد يا بدعت  گرفته است و پيامبر اكرم
خائني را پناه دهد يا اهل مدينه را بترساند به لعنت و عذاب خدا و به نابودي زودرس 

هيچ كس براي «: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از ابوهريره. ده استهشدار دا
گردد همان گونه كه نمك در آب  كند، مگر اينكه دچار نابودي مي اهل مدينه توطئه نمي

                                                           
 .161، ص الهجرة النبويه المباركه - 1
 .1876، شمارة 93، ص 4، كتاب فضائل المدينه، ج البخاري - 2
 .1381ارة ، شم1005، ص 2، كتاب الحج، باب المدينه تنفي شرارها، ج مسلم - 3
مردان ناپاك را از بين : (و در روايتي ديگر آمده است ) برد ناپاكيها را از بين مي: (در روايتي آمده است  - 4

 .)برد مي
 .4050 ه، شمار256، ص 7، كتاب المغازي، باب غزوه احد، ج البخاري - 5
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مدينه حرم من است، هر كس در آن «: فرمود  و پيامبر اكرم» .1رود منحل و از بين مي
لعنت خدا و فرشتگان و مردم  2و خائني را پناه بدهدگذار  بدعتي ايجاد نمايد يا بدعت

  3».بر او و خداوند روز قيامت هيچ چيزي را از او نخواهد پذيرفت
  حرم قرار دادن مدينه -10

پس از نزول وحي الهي، مدينه را حرام قرار داده است؛ پس در آن خوني   پيامبر اكرم
شود و  ن كسي ترسانده نميشود و در آ شود و در آن سالحي حمل نمي ريخته نمي

گردد و گمشدة آن براي هيچ كس حالل نيست؛ مگر كسي كه  درختي از آن قطع نمي
بخواهد اعالم كند تا آن را به صاحبش برگرداند و ديگر اموري كه موجب تحريم آن 

ابراهيم مكه را حرم قرار داد و براي اهل مكه دعا كرد، «: فرمود  پيامبر اكرم. 4گردد مي
دهم همان طور كه ابراهيم، مكه را حرم قرار داده است و براي  دينه را حرم قرار ميمن م

ام كه دو برابر آنچه ابراهيم براي اهل مكه خواسته  آنها دعا نموده) وزنهاي(صاع ومد 
  5».بود، خداوند به آنان عنايت نمايد

ما آن را دارد و  ما را دوست مي) احد(اين كوه «: فرمود  همچنين پيامبر اكرم
ابراهيم، مكه را حرم قرار داد و من ميان دو البة مدينه را ! بار خدايا. داريم دوست مي

شود و سالحي براي جنگيدن از غالف  گياه مدينه قطع نمي«: ودو فرم» دهم حرم قرار مي
شود و برداشتن اشياء گمشده در آن جائز نيست مگر براي كسي كه  بيرون كشيده نمي

اعالم بردارد و براي هيچ مردي شايسته نيست كه در مدينه سالحي حمل آن را به قصد 
كند و شايسته نيست كه از آن درختي قطع شود، مگر اينكه كسي براي آذوقة شترش اين 

  6».كار را انجام دهد
را شيفتة خود نموده بود و آنها   شمار مدينه اصحاب و ياران پيامبر اكرم فضايل بي

و سكونت در آن عالقمند ساخته بود؛ چنانكه نيروهاي امت اسالم  را به هجرت به مدينه

                                                           
 .94، ص 4، كتاب فضائل المدينه، باب اثم من آذي اهل المدينه، ج البخاري - 1
 .1371 ه، شمار999، ص 2، كتاب الحج، باب فضل المدينه، ج مسلم - 2
 .164، ص الهجرة النبويه المباركه - 3
 .2129 ه، شمار346، ص 4، كتاب البيوع، باب بركه صالح النبي و مده، ج البخاري - 4
 .484، شمارة 377، ص 7همان، كتاب المغازي، باب احد جبل يحبنا و نحبه، ج  - 5
 .119، ص 1مد، ج اخرجه اح - 6
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در آن گردهم آمدند و براي از بين بردن شرك با تمام انواعش و كفر با همة اشكالش، 
  .تصميم گرفتند و شرق و غرب دنيا را فتح نمودند
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و رفيق سفرش،  هجرت پيامبر اكرم
  ابوبكر صديق

 



 



 

  

  فصل اول
براي   بر اكرمريزي دقيق پيام شكست نقشة مشركان و برنامه

  هجرت

هاي  بعد از آنكه قريش در جلوگيري ياران رسول خدا از هجرت به مدينه با وجود شيوه
تند خود با شكست مواجه شده بودند، به جدي بودن خطري كه منافع اقتصادي و 

كرد، پي بردند و در دارالندوه  هاي عرب تهديد مي جايگاه اجتماعي آنان را ميان قبيله
در مورد از بين بردن رهبر دعوت به رايزني پرداختند؛ چنانكه ) ي قريشمحل مشورت(

  : نويسد سير اين آيه ميابن عباس در تف
 øŒÎ) uρ ãä3ôϑtƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρãx x. x8θçGÎ6ø[ ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θè=çGø) tƒ ÷ρ r& x8θã_Ìøƒä† 4 

tβρ ãä3ôϑtƒuρ ãä3ôϑtƒuρ ª!$# ( ª!$# uρ çöyz t⎦⎪ÌÅ6≈ yϑø9 $#    )30 ،انفال(  
كشيدند كه  هنگامي را كه كافران دربارة تو نقشه مي) اي پيامبر به خاطر بياور(«

انديشيدند و  آنان چاره مي. تو را به زندان بيفكنند يا بكشند و يا اينكه بيرون كنند
كرد و خداوند بهترين  سازي مي كشيدند و خدا هم تدبير و چاره نقشه مي

  ».ساز است چاره
صبح فردا او را با : برخي گفتند. ر به مشورت پرداختندر مكه با يكديگقريش د

زنجير ببنديد و نگاه داريد و برخي گفتند او را به قتل برسانيد و برخي گفتند او را از 
خداوند، پيامبرش را از اين توطئه آگاه كرد بنابراين، آن . كنيم ميان خودمان اخراج مي

. و پيامبر مكه را به قصد مدينه ترك نمود 1خوابيد  شب علي در بستر پيامبر اكرم
آميز خواهد بود،  برگزيدگان قريش اطمينان داشتند كه توطئه پست و زبونانة آنان موفقيت

خوابيده بود، علي را ديدند، به   اما صبح هنگام با يورش بر بستري كه پيامبر اكرم
: پرسيدند  از عليشكست فاحش خويش پي بردند و با حالت ياس و نااميدي 

آنها رد پاي پيامبر را گرفتند و وقتي به كوه . دانم نمي: رفيقت كجاست؟ علي گفت
غار تار از كنار غار گذشتند، اما عنكبوتي را ديدند كه بر دهانه . رسيدند، سردرگم شدند

                                                           
 .135، ص السيرة النبويه قراءه لجوانب الحذر و الحيطه - 1
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به اين تازگي كسي اينجا نيامده است و رسول خدا سه روز در : با خود گفتند. تنيده بود
  1.غار به سر برد

اين يادآور اوضاع مكه قبل از تغيير و «: نويسد قطب در تفسير اين آيات مي سيد
گر يقين و اعتماد به آينده است  تبديل اوضاع و موضع اهل مكه است و اين جريان، الهام

مسلماناني كه اولين . باشد همانطور كه بيانگر تدبير الهي در آنچه مقدر نموده است، مي
گرفتند، به هر دو حالت يعني شرايط زندگي در  ها مورد خطاب قرار مي اين آيه بار با

مكه و سختيها و دشواريهايي كه با آن سروكار داشتند، آگاهي كامل داشتند و كافي بود 
ها گذشتة نزديك خود را و ترسها و اضطرابهاي آن را با وضعيت فعلي و  كه با اين آيه

هاي  انديشي و توطئه ند و به خاطر بياورند و چارهامنيت و آسايش آن مقايسه بكن
  .و سپس نجات يافتن و پيروزي وي را به ياد بياورند  مشركان را عليه پيامبر اكرم

را به زنجير بكشند و او را   حيله ونقشة شوم مشركان اين بود كه پيامبر اكرم
راحت شوند و يا او را از زنداني كنند تا بميرد و يا او را به قتل برسانند و از دست او 

ها را طراحي نمودند، اماسرانجام بر كشتن وي  آنها همة اين نقشه. مكه اخراج نمايند
اتفاق نظر كردند و قرار بر اين شد كه جواناني از همة قبايل، اين عمل زشت و مذموم 

بودند كه ها تقسيم شود؛ چراكه آنان بر اين باور  را انجام دهند تا خون او بين همه قبيله
عرب را نخواهد داشت و در نتيجه به گرفتن قبايل هاشم توانايي قصاص از تمامي  بني

  .خون بهاي پيامبر راضي خواهند شد و كار بدين گونه به اتمام خواهد رسيد
 tβρ ãä3ôϑtƒuρ ãä3ôϑtƒuρ ª!$# ( ª!$# uρ ç öyz t⎦⎪ÌÅ6≈yϑø9 $#    )30 ،انفال(  
  ».كند و خدا بهترين مكركنندگان است يز مكر ميكنند و خدا ن آنها مكر مي«

گيرد و با تعبيري كوبنده با آنان  خداوند اين گونه توطئة آنها را به باد تمسخر مي
گويد؛ چراكه قدرت خداوند توانا و جبار، كه بر بندگانش چيره است و بر كار  سخن مي

سانهاي ناتوان و ضعيف توان با توانايي ان خود توانا و محيط بر همه چيز است را نمي
  2.مقايسه كرد

  

                                                           
فتح آن را ذكر نموده و سند آن را حسن قرار داده است،  الفتحابن حجر در . 181، ص 3، ج البدايه و النهايه - 1

 .236، ص 7، ج الباري
 .1501، ص 3، ج في ظالل القرآن - 2



  589و رفيق سفرش، ابوبكر صديق هجرت پيامبر اكرم

  براي هجرت  ريزي پيامبر اكرم برنامه
هر روز صبح يا شام به خانه   اكرمپيامبر : المؤمنين، عايشه، روايت است كه  از ام

اجازه داده شد تا   وز به پيامبر اكرمآمد تا اينكه روزي فرا رسيد كه در آن ر ابوبكر مي
ميان قومش از مكه خارج شود و در اين روز بود كه به هنگام هجرت را آغازنمايد و از 

  .به خانة ما آمد  ظهر پيامبر اكرم
وارد شد، ابوبكر از تخت خود كه بر آن نشسته   وقتي پيامبر اكرم: گويد عايشه مي

نشست و آنجا جز پدرم و من و خواهرم   تر رفت و پيامبر اكرم بود، كمي آن طرف
ابوبكر . از نزد خود بيرون كناينها را : فرمود  گاه پيامبر اكرم آن. اسماء كسي نبود

ادرم فدايت باد چه خبر است؟ اي پيامبر خدا، اين دو دختران من هستند، پدر و م: گفت
عايشه . ز مكه بيرون برومبه من اجازه داده شده است تا به قصد هجرت ا:  فرمود
  .آري تو همراهم خواهي بود: ؟ فرمودمن همراهتان خواهم بود: ابوبكر گفت: گويد مي

به خدا سوگند تا آن روز نديده بودم كسي از شادي گريه كند، اما : گويد عايشه مي
اين ! اي پيامبر خدا: سپس ابوبكر گفت. كرد كه گريه مي براي اولين بار ابوبكر را ديدم

بن ارقط مردي از آن گاه آنها عبداهللا . ام دو سواري را من براي همين منظور آماده كرده
بني ديل بن بكر را كه مشرك بود، اجير كردند تا راهنماي آنان در اين سفر باشد و آنها 

  1.سواريهاي خود را به او دادند تا اينكه زمان موعد خروج از مكه فرا رسيد
شه روايت نموده و در آن آمده بخاري نيز در حديثي طوالني اين ماجرا را از عاي

اين : نشسته بوديم كه كسي به پدرم گفت نگام در خانة ابوبكرروزي ظهر ه«: است
پيامبر خدا است، در حالي كه سرش را پوشانده بود و قبل از اين معموالً در اين وقت 

پدر ومادرم فداي او باد، سوگند به خدا او جز براي امر : ابوبكر گفت. آمد نزد ما نمي
به ابوبكر   پيامبر اكرم: گويد ه ميعايش. اغ ما نيامده استمهمي دراين وقت به سر

 پيامبر. اينها خانوادة شما هستند: ابوبكر گفت. از نزد خود بيرون كناينها را : گفت
پدر و مادرم فدايت : ابوبكر گفت. ة هجرت داده شده استبه من اجاز: فرمود اكرم

پدرم : فتابوبكر گ. بله: فرمود  باد، آيا من نيز همراهت خواهم بود؟ پيامبر اكرم
. خرم آن را مي: گفت  پيامبر اكرم. فدايت باد، پس يكي از اين سواريهاي من را بردار

پس ما شتران آنها را به بهترين صورت تجهيز كرديم و توشة آنها را در : ويدگ عايشه مي
اي از كمرش جدا كرد و با آن  اسماء، دختر ابوبكر، قطعه پارچه. اي قرار داديم كيسه
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و ابوبكر   سپس پيامبر اكرم. گويند ه را بست بنابراين، او را ذات النطاقين ميدهانه كيس
به غاري دركوه ثور پناه بردند و در آنجا سه شب پنهان شدند و عبداهللا بن ابوبكر كه 

گذراند و در آخر شب از پيش آنها  نوجواني هوشيار و فهميده بود، شب را نزد آنها مي
كرد كه شب را در مكه گذرانده  ن قريش طوري وانمود ميكرد و صبح در ميا حركت مي

گرفت، بعد از  و ابوبكر انجام مي  اي كه عليه پيامبر اكرم است و از طرفي هر توطئه
آورد تا آنها از  نمود و گوسفندان را شبانگاه به آن جا مي تاريكي هوا، آنان را مطلع مي

دم كه هنوز هوا تاريك بود، گله را از آن  عامر بن فهيره به هنگام سپيده. شير آن بنوشند
اين كار را در هر سه شبي كه پيامبر و ابوبكر آن جا بودند، انجام . داد جا حركت مي

ابوبكر و رسول خدا مردي از بني ديل را كه از نسل عبدبن عدي بود به عنوان . داد مي
و اعتماد كردند و آن مرد بر دين قريش بود، اما آنها بر ا. راهنماي خود اجير كردند

. سواريهاي خود را به او دادند و با او وعده كردند كه بعد از سه شب به غار ثور بيايد
عامر بن فهيره و راهنما همراه آنها به راه افتادند و راه ساحل را در . روز موعد فرا رسيد

  1.پيش گرفتند
  

  از مكه تا غار ثور
طالب و ابوبكر صديق و  ز علي بن ابياز مكه بيرون شد، كسي ج  وقتي پيامبر اكرم

به علي فرمان داد كه در مكه بماند   پيامبر اكرم. خانوادة ابوبكر از ماجرا اطالع نداشت
تا امانتهاي مردم را برگرداند؛ زيرا بسياري از مردم مكه امانتهاي خود را به خاطر 

  2.گذاشتند صداقت و امانتداري رسول خدا، نزد وي مي
اي كه پشت خانه ابوبكر بود،  با هم قرار گذاشتند و از دريچه  مبر اكرمابوبكر و پيا

و اين به خاطر آن بود تا حركت آنها كامالً مخفيانه انجام گيرد تا قريش  3بيرون رفتند
متوجه خروج آنان نشوند و مزاحمتي ايجاد ننمايند و از قبل با راهنماي خود قرار 

  4.يگر را در غار ثور مالقات نمايندگذاشته بودند كه پس از سه شب، همد
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  دعاي پيامبر هنگام خروج از مكه
سپاس خداوندي را كه مرا «: به زبان آوردهنگام ترك مكه اين دعا را   پيامبر اكرم

مرا در مقابل نگرانيهاي دنيا و سختيهاي ! پروردگارا. آفريد در حالي كه هيچ نبودم
  .روزگار و مصيبتهاي شب و روز ياري ده

مرا در سفرم همراهي كن و در ميان خاندانم جانشين و كفيل من باش و ! روردگاراپ
اي، بركت عنايت كن و در پيشگاه خود زبون و تسليمم ساز و  در آنچه به من روزي داده

مرا بر خلق و خوي شايسته قوت بخش و در پيشگاه خود محبوبم ساز و مرا به مردم 
و پروردگار مني و من به جمال بزرگوارت كه ت! اي پروردگار مستضعفان. وامگذار

آسمانها و زمين بدان روشن شده و تاريكيها بدان از بين رفته و كار اولين و آخرين 
برم از اينكه خشم تو بر من فرود بيايد و يا  مردمان بدان سامان يافته است، پناه مي
نعمتهايت و از  برم و از زوال به تو پناه مي. ناخشنودي خود را بر من فرود آوري

. هاي ناخشنوديت غافلگيرشدن به نعمتهايت و از رخت بربستن عافيت و از همه جلوه
كنم و هيچ  فرجام و فرمان از آن توست و من بهترين آنچه را در توان دارم تقديم مي

  1».نيرو و تواني جز ياري تو نيست
: يستاد و گفتحزوره در بازار مكه اهمچنين پيامبر به هنگام خروج از مكه در 

سوگند به خدا كه تو بهترين سرزمين خدا هستي و خداوند تو را از همة سرزمينها «
اند، هرگز بيرون  بيشتر دوست دارد و اگر نبود كه ساكنان تو مرا از دامنت بيرون رانده

  ».رفتم نمي
امام احمد چنين . دبه سفرش ادامه داد و از دسترس مشركان بيرون ش  پيامبر اكرم

مشركان رد پاي آنها را گرفتند تا اينكه به كوه رسيدند، كوه ثور و در : .كند ايت ميرو
. و همراهش كجا رفته است  آنجا رد پاي آنان را گم كردند و ندانستند كه پيامبر اكرم

تار عنكبوت تنيده پس باالي كوه رفتند و به كنار غار آمدند و ديدند كه بر دهانه غار 
رفت تار عنكبوت بر دهانه غار باقي  گر كسي داخل اين غار ميا: شده است، گفتند

ماند و بدين صورت خداوند به وسيلة اين لشكر خود، باطل را خوار و زبون كرد و  نمي
حق را پيروز نمود؛ چون لشكريان خدا خواه مادي باشند يا معنوي، ياراي مقابله با 

آن در بزرگي جسم آن نماد پيدا اگر مادي باشند، قدرت و خطر . لشكر باطل را دارند
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شوند، لشكر بزرگي را از بين  كند و چه بسا ميكروبهائي كه با چشم ديده نمي نمي
  : برند؛ چنانكه خداوند فرموده است مي

 $tΒ uρ !$uΖ ù=yèy_ |=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ωÎ) Zπ s3Í×̄≈ n=tΒ   $tΒ uρ $uΖ ù=yèy_ öΝ åκsE£‰ Ïã ωÎ) Zπ uΖ ÷FÏù 

t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#ρãx x. z⎯ É)øŠtFó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ#yŠ÷“ tƒuρ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΖtΒ#u™ $YΖ≈ uΚƒÎ) 

  Ÿωuρ z>$s? ötƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ   tΑθà) u‹Ï9 uρ t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû Ν ÍκÍ5θè=è% 

ÖÚ z£Δ tβρ ãÏ≈ s3ø9 $#uρ !# sŒ$tΒ yŠ#u‘ r& ª!$# # x‹≈ pκÍ5 WξsWtΒ 4 y7Ï9≡ x‹x. ‘≅ÅÒãƒ ª!$# ⎯ tΒ 

â™!$t±o„ “ Ï‰öκu‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ 4 $tΒ uρ ÞΟn=÷ètƒ yŠθãΖ ã_ y7În/ u‘ ωÎ) uθèδ 4 $tΒ uρ }‘Ïδ ωÎ) 

3“ tø.ÏŒ Î|³t6ù=Ï9     )31 ،مدثر(  
ايم و تعداد آنان را نيز جز  مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده«

هدف اين است كه اهل كتاب، يقين و اطمينان  .ايم آزمايش كافران نساخته
حاصل كنند و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد و اهل كتاب و مؤمنان ترديد به خود 

خدا مثالً : است و كافران بگويند) نفاق(ماري راه ندهند و كساني كه در دلشان بي
ه خواسته است؟ اين گونه خداوند هر كس را بخواهد، گمرا از بيان اين چه مي

لشكرهاي پروردگارت را جز او . بخشد سازد و هر كس را بخواهد هدايت مي مي
  ».داند واين جز اندرزي براي مردم نيست كسي نمي

يعني سپاهيان و لشكريان پروردگارت از بس كه زيادند، كسي جز خودش شمار آنها 
كس  همان طور كه هيچ. 1اند حساب داند؛ پس لشكريان خدا، غيرمحدود و بي را نمي

تواند ممكنات را حساب نمايد و به حقايق و صفتهاي آن حتي به صورت اجمالي  نمي
آگاه باشد، گذشته از اينكه از اوضاع كمي و كيفي و نسبي آنها به طور مشروح اطالع 

  2.يابد
  

  از جانب خداوند  عنايت و حفاظت ويژة پيامبر اكرم
رد، اما ايشان به طور مطلق به اسباب اگرچه پيامبر خدا از ساير اسباب موجود استفاده ك

تكيه نكرد؛ بلكه به خدا اعتماد كرد و اميد بزرگي به ياري و كمك وي داشت و همواره 
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و آن را زمزمه  1بخش خاطرش بود اي كه خداوند به او آموخته بود تسلي اين جمله
  .كرد مي

 ≅ è%uρ Éb>§‘ © Í_ù=Åz÷Šr& Ÿ≅ yzô‰ ãΒ 5− ô‰Ï¹ © Í_ ô_Ì÷zr& uρ yltøƒèΧ 5−ô‰ Ï¹ ≅yèô_$# uρ 

’Ík< ⎯ÏΒ y7Ρ à$©! $YΖ≈ sÜù=ß™ # ZÅÁ̄Ρ ∩∇⊃∪ ö≅ è%uρ u™ !% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y—uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9$# 4 ¨βÎ) 

Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y—    )80 ،اسراء(  
مرا صادقانه وارد كن و صادقانه بيرون آور و از جانب خود ! پروردگارا: بگو«

  ».يار و مددكار باشد قدرتي به من عطاء فرما كه برايم
آموزد تا او را با همين دعا به  اين آية كريمه دعايي است كه خداوند به پيامبرش مي

فرياد بخواند و همچنين براي امت او درسي باشد كه خدا را اين گونه بخوانند و به 
سوي او متوجه گردند؟ منظور از صداقت در ورود و خروج كنايه از خوب بودن تمام 

غاز تا پايان است و ارزش صداقت و راستي در اينجا به اندازة ارزش تالشهايي سفر از آ
آنها كوشيدند تا او را در مورد آنچه خداوند بر او نازل . است كه مشركان انجام دادند

نموده بود، به فتنه مبتال سازند تا با افترا و دروغ چيزهايي را به خداوند نسبت دهند كه 
اش را كه عبارت از پايداري و   زل نفرموده بود، اما صداقت، نتيجهخداوند اين امور را نا

  .داد  پاكيزگي و اخالص بود، مي
 ≅ yèô_$# uρ ’Ík< ⎯ÏΒ y7Ρ à$©! $YΖ≈ sÜù=ß™ #ZÅÁ̄Ρ      
  ».و از جانب خود قدرتي به من عطا كن كه يار و مددكار من باشد«

وي مشركان غالب آمد و يعني قدرت و هيبتي كه با آن بتوان بر قدرت زمين و نير
بيانگر نزديك بودن و ارتباط با خدا و كمك خواستن مستقيم از    ⎯ÏΒ y7Ρà$©! كلمه 

وي و پناه بردن به ايشان است؛ چراكه امكان ندارد كه صاحب دعوت، قدرت را جز از 
خدا بخواهد و امكان ندارد كه جز از قدرت الهي از چيزي ديگر بترسد و يا به حاكم و 

كسي كه صاحب مقامي است، پناه ببرد تا او را ياري دهد و حفاظت كند؛ بلكه قبل از يا 
شود و گاهي هم، دعوت در دل قدرتمندان و صاحبان پست و  همه او متوجه خدا مي

شوند و در  گزاران واقعي دعوت مي كند، آن گاه آنان سربازان و خدمت مقام نفوذ مي
يه برعكس شود و دعوت، سرباز پادشاهان و اربابان گردند، اما اگر قض نتيجه كامياب مي
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گزار آنها باشد، هرگز به موفقيت نخواهد انجاميد؛ زيرا دعوت، فرمان  قدرت و خدمت
  1.الهي است و از قدرتمندان و صاحبان مقام باالتر است

هنگامي كه مشركان، غار را محاصره كرده بودند و پيامبر و ابوبكر در محل ديد آنها 
داد كه آرام باشد؛ چراكه خداوند با  به ابوبكر اطمينان مي  اشتند، آن حضرتقرار د

اگر يكي : ي كه در غار بودم به پيامبر گفتمدر حال: ويدگ ماست؛ چنانكه ابوبكر صديق مي
در مورد دو نفري ! ابوبكر«: پيامبر فرمود. د ما را خواهد ديداز آنها زير پايش را نگاه كن

  ».بري؟ است، چه گمان ميكه سومين آنها خدا 
دو نفراند كه سومين ! ساكت باش! ابوبكر«: ر روايتي ديگر آمده است كه فرمودو د

  2».آنها خداست
اويد خود ثبت نموده و فرموده خداوند نيز اين گفتگوي زيبا را در كالم هميشه ج

  : است
 ωÎ) çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çνt|ÁtΡ ª!$# øŒÎ) çμ y_t÷zr& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx Ÿ2 š†ÎΤ$rO È⎦ ÷⎫ oΨ øO$# 

øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9 $# øŒÎ) ãΑθà) tƒ ⎯Ïμ Î7Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øtrB χ Î) ©!$# $oΨ yètΒ ( 
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íΟŠÅ3ym    )40 ،توبه(  
اگر پيغمبر را ياري نكنيد، خدا او را ياري كرد بدانگاه كه كافران او را بيرون «

 هنگامي كه آن دو در غار شدند، در اين. كردند، در حالي كه او دومين نفر بود
خداوند . تغم مخور كه خدا با ما اس: هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت

آرامش خود را بهرة او ساخت و پيغمبر را با سپاهياني ياري داد كه شما آنان را 
ديديد و سرانجام سخن كافران را فرو كشيد و سخن الهي پيوسته باال بوده  نمي

 ».است و خدا با عزت است و حكيم
  اكرمدراينجا خداوند به اصحاب و ياران پيامبر : گويد  طبري در تفسير اين آيه مي

در مقابل دشمنان دين خدا را برعهده   دارد كه او ياري و پيروزي پيامبر اكرم اعالم مي
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خواهد گرفت؛ حال چه آنها درصدد ياري او برآيند و يا راضي به ياري وي نگردند و 
را وقتي كه دشمنان ايشان زياد   شود كه او ياري پيامبر اكرم خداوند به آنها يادآور مي

  ان اندك بودند، انجام داد؛ پس چگونه وقتي كه تعداد همراهان پيامبر اكرمو دوستانش
به ياران رسول خدا  خداوند خطاب! زياد و دشمنان اندك باشند، چنين نخواهند كرد

اگر شما همراه پيامبر من بيرون نرويد و حركت نكنيد وبه ! اي مؤمنان: گويد چنين مي
چنانكه هنگامي كه كافران . د ياري كنندة اوستياري او برنخيزيد، بدانيد كه خداون

اش بيرون كردند و رسول خدا در حالي كه فقط يك نفر با  قريش او را از وطن و خانه
برد، وقتي ابوبكر ترسيد كه مبادا  در غار به سر مي) يعني وقتي ابوبكر(خود داشت 
ند با ماست و غمگين مباش چون خداو: اي آنها را بدانند، رسول خدا گفتمشركان ج

ياري كنندة ماست و هرگز مشركان جاي ما را نخواهند دانست و دستشان به ما نخواهد 
خدا پيامبرش را در آن روز بر دشمن پيروز گردانيد و اين در «: گويد داوند ميخ. رسيد

كسي قرار داشت؛ پس چگونه  حالي بود كه آن حضرت در وضعيت هراسناك و بي
گرداند؛ در حالي كه ياران و لشكريان او را زياد  ازمند شما ميخداوند او را خوار و ني

  1».كرده است
در اين آيه به ميان آمد  دكتر عبدالكريم زيدان در مورد اين همراهي و معيت خدا كه

 χو اين معيت و همراهي الهي كه از فرمودة الهي : گويد مي Î) ©!$# $oΨ yètΒ (   فهميده
داوند با پرهيزگاران و نيكوكاران است كه در اين آيه ذكر شود باالتر از همراهي خ مي

  : شده است
 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈? $# t⎦⎪Ï%©!$# ¨ρ Ν èδ šχθãΖÅ¡øt’Χ    ) ،128نحل(  
  ».خداوند با پرهيزگاران و با كساني است كه آنها نيكوكارند«

د و مشروط به باش و همراهش مي  چون همراهي در آن جا با خود پيامبر اكرم
صفتي مانند پرهيزگاري و نيكوكاري نيست كه نتيجة عمل و كار آن باشد؛ بلكه اين 

باشد و اين همراهي با ياري كردن به  و همراهش مي  همراهي مخصوص پيامبر اكرم
  2.ها و امور خارق العاده تضمين شده است وسيلة نشانه
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اين زماني بود كه قريش از :  نويسد ها و معجزات مي سيد قطب در مورد اين نشانه
محمد به تنگ آمده بودند، همان طور كه همواره قدرتهاي بزرگ از سخن حق به تنگ 

توانند در برابر آن  رسند كه نه توان دور كردن آن را دارند ونه مي آيند و به جايي مي مي
تا خود  بنابراين، قريش عليه آن حضرت توطئه كردند و تصميم بر اين گرفتند. صبر كنند

را از دست او راحت كنند، اما خداوند او را از توطئه آنها آگاه ساخت و به او وحي كرد 
تا تنها به اتفاق همراهش ابوبكر بيرون برود و اين در حالي بود كه نه لشكري داشت و 
نه سالحي، اما دشمنان او زياد بودند و قدرتشان از قدرت او بيشتر بود، اما سرانجام چه 

ز يك طرف همه قدرتهاي مادي جمع شده بود و در طرف ديگر فقط پيامبر شد؟ ا
و همراهش بود كه از اين قدرتها چيزي در اختيار نداشتند؟ خداوند از سوي  اكرم

ديدند، پيامبرش را پيروز گردانيد و كافران را  خود با سپاهياني كه مردم آن را نمي
  : داد و آنها خوار و زبون برگشتند شكست

 Ÿ≅ yèy_uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx Ÿ2 4’n? ø¡9 $#    ) ،40توبه(  
و شوكت و آئين آنها را از هم (و سرانجام، سخن كافران را فروكشيد «

  ».گسيخت
همچنان در جايگاه بلند خود پيروز و با قدرت باقي ماند و اين نمونة » اهللا«و كلمة 

باشد و خداوند تواناست كه اين صحنه  اش مي اي از نصرت خدا به پيامبرش و كلمه زنده
اي از  را به دست قومي ديگر كه اهل تنبلي و سستي نباشند، تكرار نمايد و اين نمونه

  1.واقعيت است اگر كسي بعد از وعدة خداوند به دنبال دليلي ديگر باشد
  

  گذر بر خيمة ام معبد در مسير هجرت
و و همسفرش از غار بيرون رفتند و در غار بود، ا  مسه شب بعد از آنكه پيامبر اكر

. نااميد شده بودند  اينك تعقيب كنندگان خسته و مشركان از دسترسي به پيامبر اكرم
ديل به  و ابوبكر مردي از قبيلة بني  قبالً به ذكر اين موضوع پرداختيم كه پيامبر اكرم

او اعتماد كرده بودند و او مشرك بود و آنها به . نام عبداهللا بن اريقط را اجير كرده بودند
شتران خود را به او داده بودند و با او وعده گذاشته بودند كه بعد از سه شب شتران آنها 
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آن مرد در وقت مقرر نزد آنها آمد و به اتفاق آنها از راهي كه . را به غار ثور بياورد
  1.كرد، به سوي مدينه حركت نمود معموالً از آن كسي رفت و آمد نمي

در اين منطقه . افتاد 3گذر آنها بر ام معبد 2در محل قديد  مدينه پيامبر اكرمدر راه 
ام معبد، خواهر حبيش بن خالد خزاعي است كه راوي . قبيلة خزاعه، سكونت داشتند

داستان آن معروف است و از طرقي روايت شده : گويد ابن كثير مي. اين ماجرا است
كه يكي از ياران   خالد بن جيش خزاعياز . 4كنند است كه يكديگر را تقويت مي

وقتي از مكه به قصد   پيامبر اكرم«: گفت است، روايت شده است كه مي  پيامبر اكرم
هجرت به سوي مدينه بيرون رفت، گذر ايشان و ابوبكر و غالم ابوبكر به نام عامر بن 

او پيرزني . ي افتادفهيره و راهنماي آنان، عبداهللا بن اريقط ليثي، به خيمه ام معبد خزاع
پيامبر . داد نشست و به رهگذران آب و غذا مي برازنده و پرتوان بود كه در كنار خيمه مي

و يارانش از او پرسيدند كه گوشت وخرمايي دارد تا از او خريداري كنند، اما   اكرم
در . بردند مردم نيز در آن سال در خشكسالي و تنگدستي به سر مي. نزد او چيزي نيافتند
اين گوسفند ! م معبدا: در گوشة خيمه گوسفندي را ديد، فرمود   آن هنگام پيامبر اكرم

گوسفندي است كه از شدت ضعف و الغري تاب و توان رفتن با گله : چيست؟ او گفت
ن است كه شيري تر از آ ضعيف: شير دارد؟ گفت: فرمود  را نداشته است، پيامبر اكرم

پدر و مادرم فدايت باد، اگر : دهي آن را بدوشم؟ گفت مياجازه : فرمود. داشته باشد
دستي بر پستانهاي گوسفند   پيامبر اكرم. شيري در پستانهايش يافتي، آن را بدوش
شير از پستانهاي گوسفند به شدت فواره زد، . كشيد و نام خدا را بر زبان آورد و دعا كرد

به آن زن شير . ظرف پر شدرسول خدا ظرفي خواست و در آن شير دوشيد تا اينكه 
سپس به همراهانش داد و آنها سير شدند و خودش نيز نوشيد و . نوشانيد تا سيراب شد

در آن ظرف   سپس چندبار آنها شير نوشيدند؛ سپس بار ديگر پيامبر اكرم. سير شد
  .شير دوشيد تا اينكه ظرف پر شد و آن گاه آن ظرف را نزد او نهادند و رفتند

نگ حركت نمودند و طولي نكشيد كه شوهر ام معبد به خيمه برگشت سپس آنان آه
رفتند،  در حالي كه چند بز الغر و ضعيف كه در حال مردن بودند و آهسته آهسته راه مي
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: وقتي ابومعبد شير را مشاهده كرد شگفت زده شد و از همسرش پرسيد. در پيش داشت
گوسفندان از خانه دور . ايم هي نداشتهاين شير از كجا است؟ ما كه حيوان شيرد! ام معبد

دارد؟ ام آيند و گوسفندي كه در خيمه هست، نيز شيري ن هستند و فقط شب به خانه مي
سوگند به خدا ما حيوان شيردهي نداشتيم، اما مرد : معبد در پاسخ همسرش گفت

: گفتهمسرش . و چنان ويژگيهائي بودمباركي از كنار خيمة ما عبور كرد كه داراي چنين 
مردي خوش سيما و زيبا، خوش خلق و با : ام معبد گفت. او را براي من بگو اوصاف
اي درخشان، كه نه الغر بود و نه سرش كوچك بود؛ چشماني سياه و مژگاني  چهره

اش افزوده بود، محاسني  صدايش درشت بود و درازاي گردنش بر زيبايي. درشت داشت
شيرين سخن و گزيده گوي . و به هم پيوسته بود انبوه و پرپشت داشت و ابروانش كشيده

هاي رشتة مرواريدي بود كه  گويا سخنان وي دانه. كرد گوئي مي گو و نه كم نه ياوه. بود
سيماترين مردم از فاصله دور بود و نيكوترين آنان از  زيباترين و خوش. ريخت فرو مي
. ترين آنها بود قامت ين و نيكاي ميان دو شاخه بلند و كوتاه بود كه زيباتر شاخه. نزديك

  .رو و سبكسر نبود دادند، ترش همراهانش به فرمان او گوش فرا مي
سوگند به خدا اين همان مردي است كه قريش در صدد يافتن او : گفتابومعبد 

در همين اثنا . هستند و من خواستم با او همراه شوم و اگر بتوانم اين كار را خواهم كرد
دا از دانستند كه ص شنيدند، ولي نمي انداز بود كه اهل مكه آن را مي در مكه صدايي طنين

  : گفت كيست و از كجا است، مي
 جـــزي اهللا رب النـــاس خيـــر جزائـــه

 

 رفيقــــين قــــاال خيمتــــي ام معبــــد
ام معبد  خداوند، بهترين پاداش خود را به دو همراهي بدهد كه به هنگام ظهر در خيمه«

».استراحت كردند
 بالهـــدي و اهتـــدت بـــههمـــا نـــزال 

 

ــد    ــق محم ــس رفي ــن ام ــاز م ــد ف  فق
آنها با هدايت آمدند و ام معبد به وسيلة اوهدايت يافت و چه رستگار است آن كس كه «

  ».1رفيق و همسفر محمد گردد
 

  سراقه بن مالك و تعقيب پيامبر
شتر  قريش در انجمنهاي مكه اعالم كردند كه هر كس محمد را زنده يا مرده بياورد، صد

سراقه بن . هاي عربي كه در اطراف مكه بودند، رسيد اين خبر به گوش قبيله. جايزه دارد
                                                           

 .107، ص الهجرة النبوية المباركه - 1



  599و رفيق سفرش، ابوبكر صديق هجرت پيامبر اكرم

اما . مالك بن جعشم براي كسب اين جايزه چشم طمع دوخته و سخت اميدوار بود
تواند بر آن چيره شود، با او چنان كرد كه  خداوند با قدرت خويش كه هيچ چيزي نمي

  .رديدگ  از مدافعان پيامبر اكرم
عبدالرحمان بن مالك مدلجي برادرزاده سراقه بن جعشم به : گويد ابن شهاب مي

پيام : گفت از سراقه بن جعشم شنيد كه ميحكايت از پدرش به من گفت كه پدرش 
وابوبكر را بكشد يا اسير كند در مقابل   كفار قريش نزد ما آمد كه هر كس پيامبر اكرم

ام،  آن گاه در حالي كه من در انجمن قبيله. واهد كردهر يك از آنها صد شتر دريافت خ
من هم اكنون ! سراقه: و گفت بني مدلج، نشسته بودم، مردي از قبيله ما وارد شد

سراقه گفت . كنم كه آنان محمد و همراهانش باشند شبحهايي در ساحل ديدم؛ گمان مي
. اند هيچ وقت آنها نبوده: محمد و همراهانش هستند، ولي گفتمبه يقين دانستم كه آنها : 

ايم، آن  اي، فالني و فالني هستند كه ما هم با چشمانمان آنان را ديده آنهايي كه تو ديده
ام راه افتادم و به كنيزم فرمان دادم تا  گاه پس از درنگي كوتاه، بلند شدم و به سوي خانه

تم و از پشت خانه ام را برداش اسب مرا پشت تپه ببرد و منتظر من نگاه دارد و من نيزه
درنگ به محلي رفتم كه او گفته بود، تا اينكه به  خارج  شدم و سوار بر اسب خود بي

در اين هنگام پاي اسبم لغزيد و از باالي آن . و همراهانش نزديك شدم  پيامبر اكرم
توانم به  پس تيرهاي مخصوص قرعه را درآوردم و با آن قرعه زدم كه مي. به زمين افتادم

دوباره سوار بر اسب . همان تيري در آمد كه خوشايندم نبود. آسيبي برسانم يا نه آنها
را شنيدم، رسول   خود شدم و به آنها نزديك شدم تا اينكه صداي تالوت پيامبر اكرم

. گرداند گرداند، اما ابوبكر زياد به اين طرف و آن طرف روي برمي خدا سرشان را برنمي
سپس . م تا زانو در زمين فرو رفت و من از آن به زمين افتادمدر اين هنگام دستهاي اسب

ناگهان ديدم بر اثر فرو رفتن دستهايش غباري چون . برخاستم و اسبم را برون كشيدم
. دود به هوا بلند شد؛ باز ديگر بار قرعه زدم، اما همان تيري درآمد كه دوست نداشتم

من بر اسبم سوار شدم تا اينكه نزد آنها . ندآنها ايستاد. پس آنها را صدا زدم كه در امانيد
بر همگان پيروز   از آنچه برايم پيش آمده بود، دانستم كه به زودي پيامبر اكرم. آمدم

ات را  اند كه هر كس تو را دستگير كند ديه قوم و قبيلة شما مقرر كرده: گفتم. خواهد شد
اشتند، باز گفتم؛ سپس توشه و به او بدهند و براي آنان مقاصدي كه مردم دربارةآنان د

استند و فقط كاال به آنها عرضه داشتم، اما آنها از من قبول نكردند و از من چيزي نخو
خواستم تا براي من   دار؛ پس من از آن حضرت  اين راز را براي ما پوشيده: گفتند
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رايم اي پوست ب اي بنويسد و او به عامر بن فهيره دستور داد كه در قطعه امان نامه
  1.اي بنويسد؛ سپس پيامبر خدا به راهشان ادامه دادند نامه امان

در مورد داستان سراقه مطالب ديگري نيز معروف است؛ چنانكه ابن عبدالبر و ابن 
سفيان بن عيينه از ابوموسي و ايشان : گويد ابن عبدالبر مي. اند ر كردهحجر و ديگران ذك

آن روز چه حالتي «: به سراقه بن مالك گفت  اند كه پيامبر اكرم از حسن روايت كرده
بعدها وقتي كه » بندهاي كسري را خواهي پوشيد؟ به تو دست خواهد داد كه دست

آورده شد، سراقه را   بندهاي كسري وكمربند و تاج او نزد اميرالمؤمنين عمر دست
ش موهاي ايسراقه مردي پرمو بود كه دسته. بندها را به دست سراقه داد صدا زد و دست

سپاس خداوندي را كه ! اهللا اكبر: گفت. دستهايت را بند كن: زيادي داشتند، عمر گفت
نمود، گرفت و به سراقه بن  بندها را از كسري بن هرمز كه ادعاي خدايي مي اين دست

سپس . 2گفت عمر با صداي بلند اين جمله را مي. نشيني از بني مدلج پوشاند جعشم باديه
زد ومردم اطراف او بودند و سراقه با صداي  بي شد و در مدينه دور ميسراقه سوار بر اس

بندهاي كسري  سپاس خدائي را كه اين دست! اهللا اكبر: دكر بلند سخنان عمر را تكرار مي
نشيني از  نمود، از او گرفت و به سراقه بن جعشم باديه بن هرمز را كه ادعاي خدايي مي

  3.مدلج پوشاند بني
  

  دلهاست كه دگرگون كننده پاك است خدايي
را دستگير كند و به رهبران مكه تحويل دهد تا صد   خواست پيامبر اكرم سراقه مي

شتر جايزه بگيرد، اما او كه در آغاز روز بر عليه آنان در تكاپو و جستجو بود، در پايان 
  مسراقه آنهايي را كه در جستجو و يافتن پيامبر اكر. روز نگهبان آنان گرديده بود

من از سرتاسر اين منطقه براي شما خبر گرفتم و : گفت گردانيد و مي ده بودند، برميبرآم
به مدينه   وقتي سراقه مطمئن شد كه پيامبر اكرم. ام كار را براي شما آسان نموده

رسيده است، داستان خود و اسبش را براي مردم تعريف كرد و مردم آن را براي 
اينكه اين داستان موضوع اصلي مجالس مشورتي مكه قرار نمودند تا  همديگر نقل مي

اي گردد، در  سران قريش از اينكه مبادا اين داستان باعث مسلمان شدن عده. گرفت
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اي  هابوجهل به آنها نام. هراس بودند؛ چراكه سراقه امير و رئيس قبيله بني مدلج بود
  : نوشت كه حامل اين اشعار بود

 بنـــي مـــدلج انـــي اخـــاف ســـفيهكم
 

ــتغوٍ لنصــــر محمــــد  ــراقه مســ  ســ
 ».اي بني مدلج من از نادان شما، سراقه، كه قصد كمك به محمد را دارد، درهراسم«

 ال يفــــرق جمعكــــمعلــــيكم بــــه أ
 

 ددؤفيصـــبح شـــتي بعـــد عـــز و ســـ
 

 ».مانع او گرديد تا جمع شما را متفرق نسازد تا بعد از عزت و سروري، پراكنده نشويد«
  : هل چنين سرود سراقه در پاسخ ابوج

ــاهداً ــت شـ ــه لوكنـ ــم والـ ــا حكـ  ابـ
 

ــه   ــوخ قوائمـ ــوادي اذ تسـ ــر جـ  المـ
 ».ديدي كه چگونه پاهاي اسبم در زمين فرو رفتاگر تو مي! اي اباحكم«

ــداً ــان محم ــكك ب ــم تش ــت و ل  علم
 

ــه  ــان فمـــن ذا يقاومـ  رســـول و برهـ
تواند در  كسي ميدانستي و اصالً ترديدي نداشتي كه محمد رسول خدا است؛ پس چه  مي«

».مقابل او مقاومت كند
 عليـــك فكـــف القـــوم عنـــه فـــانني

 

ــه   ــتبدو معالمـ ــاً سـ ــره يومـ  اري امـ
بر تو الزم است كه مردم را از او بازداري؛ چون من بينم كه به زودي كار او آشكار و چيره «

 ».گردد  مي
ــرهم ــه بأسـ ــاس فيـ ــود النـ ــامر تـ  بـ

 

 1بـــان جميـــع النـــاس طُـــراً مســـلمه
».اي كه همة مردم راضي خواهند شد و با او مصالحه خواهند نمود ونهبه گ«

 
   استقبال انصار از پيامبر خدا

مكه را به قصد مدينه ترك نموده   مسلمانان با اطالع از اين موضوع كه پيامبر اكرم
نشستند تا  مي  آمدند و در انتظار قدوم پيامبر اكرم است، هر روز بامدادان به حرّه مي

روزي بعد از آنكه . هايشان برگردند نمود تا به خانه ينكه گرماي ظهر آنها را وادار ميا
هايشان شدند،  هايشان برگشتند، وقتي وارد خانه انتظار آنها طوالني شده بود، به خانه

ها رفت كه ناگهان چشم او به  مردي يهودي براي كاري كه داشت بر بام يكي از خانه
هانش افتاد كه لباس سفيد بر تن دارند و از دور به سوي مدينه و همرا  پيامبر اكرم

اين است آن بخت و ! اي گروه عربها: مرد يهودي با صداي بلند فرياد زدآن . آيند مي
مسلمانها شتابان هر يك سالح خود را برداشتند و به . كشيديد اقبالي كه انتظارش را مي
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همراه آنها به سمت   پيامبر اكرم. ت كردندرفتند و با او مالقا  استقبال پيامبر اكرم
دوم ماه ربيع  1راست حركت كرد تا اينكه در محله بني عوف اقامت گزيد و اين پنجشنبه

بنابراين، آن دسته از . ساكت نشسته بود  ابوبكر بلند شد و پيامبر اكرم. االول بود
تا . گفتند و به او تحنيت مي آمدند را نديده بودند، نزد ابوبكر مي  انصار كه پيامبر اكرم

ابوبكر برخاست و آن حضرت را زير ساية رداي . تابيد  اينكه آفتاب بر پيامبر اكرم
  بعد از آن پيامبر اكرم. را شناختند  اينجا بود كه مردم پيامبر اكرم. خود قرار داد
نگذاري و در ميان بني عمرو بن عوف ماند و مسجدي بر پاية تقوا بنيا 2تقريباً ده شب

  .3)و به مدينه رفت(سپس سوار بر مركب خود شد . تأسيس كرد و در آن نماز خواند
اين مدت را در قبا سپري كرد و خواست وارد مدينه گردد،   بعداز آنكه پيامبر اكرم

آنها نزد پيامبر خدا آمدند و در حالي كه مسلح بودند، به پيامبر . به دنبال انصار فرستاد
سوار شويد در حالي كه در امنيت قرار داريد و : كر سالم كردند و گفتندو ابوب  اكرم

  .شود از فرمان شما اطاعت مي
و ابوبكر در حالي سوار شدند كه انصار اطراف آنها را با سالح   آن گاه پيامبر اكرم

  4.گرفته بودند
گونه  شرافتم از مهرباني و د مدينه شد، اهل مدينه با نگاه توأوار  وقتي پيامبر اكرم

  5».رسول خدا آمد، رسول خدا آمد« »جاء نبي اهللا، جاء نبي اهللا«: گفتند  مي
به مدينه روز شادي بود كه تا قبل از آن، مدينه چنين روزي   روز ورود پيامبر اكرم

به خود نديده بود و مردم بهترين لباسهايشان را پوشيدند و گويا براي آنها عيد بود و به 
بار و تنگناي مكه به  بود؛ چراكه روزي بود كه اسالم از محيط خفت حق كه روز عيد

سرزمين مبارك و آزاد مدينه گسترش يافت و قرار بود از مدينه به ساير مناطق دنيا 
 اهل مدينه فضل و احساني را كه خداوند به آنها ارزاني داشته و شرافتي را. گسترش يابد

و ياران  شهر آنها، پيامبر اكرم . كردند مي كه به آنها اختصاص داده بود، احساس
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مهاجرش را در خود جاي داده و پناهگاه مهمي براي ياري كردن اسالم و سرزميني بود 
كه به زودي نظام اسالمي به صورت كلي و كامل با همة مبادي و اصولش در آن اجرا 

  1.گفتند و تهليل مي بنابراين، اهل مدينه با شادي به استقبال آنها آمدند و تكبير. گرديد مي
وارد مدينه   وقتي پيامبر اكرم«: با سند خود چنين روايت نموده استامام مسلم 

راهها ايستادند و  ها رفتند و علما و خدمتگزاران بر سر شد، مردان و زنان بر باالي خانه
  2»!!.يا محمد، يا رسول اهللا، يا محمد يا رسول اهللا: زدند فرياد مي

ال گرم و صميمانه كه تاريخ بشري نمونة آن را نديده بود و نخواهد پس از اين استقب
در حديثي  در خانة ابوايوب انصاري اقامت گزيد؛ چنانكه از انس  ديد، پيامبر اكرم

رفت تا اينكه در كنار خانه  پيامبر همچنان مي«: طوالني هجرت چنين روايت شده است
ناگهان عبداهللا بن سالم كه مشغول . ن بگويدآمد تا با خاندان خود سخ ابوايوب پايين مي

ظرفي را كه در آن براي   چيدن خرما بود به محض شنيدن سخن پيامبر اكرم
گوش داد؛ سپس   چيد، به زمين گذاشت و به سخنان پيامبر اكرم اش خرما مي خانواده
ب ابوايو. 3تر است خانه چه كسي از خاندان ما نزديك: گفت  پيامبر اكرم. برگشت
برو و براي ما : فرمود  پيامبر اكرم. اين خانه من است! اي پيامبر خدا: گفت

  4.استراحتگاهي آماده كن
هايش را  نزد ابوايوب سكني گزيد تا اينكه مسجد و خانه  آن گاه پيامبر اكرم

  .ساخت
و يارانش با تمام مشكالت و سختيهايي كه در راه آن متحمل   هجرت پيامبراكرم

دند، پايان پذيرفت، اما اهداف و مقاصد هجرت پايان نيافت؛ بلكه اهداف گرديده بو
به مدينه رسيد آغاز شد و سختيها و رنجها و   هجرت بعد از آنها كه پيامبر اكرم

اي درخشان  مبارزه را شروع كرد تا آينده  پيامبر اكرم. چالشهاي جديدي شروع شد
هاي ايمان و  دني اسالمي و زيبا بر پايهبراي امت و دولت اسالمي بسازد و توانست تم

                                                           
 .353، ص الهجرة في القرآن الكريم - 1
 .2009، كتاب الزهد و الرقائق، باب حديث الهجره، شمارة مسلم - 2
  .354، ص القرآن الكريم الهجرة في - 3
 .79، ص 5، كتاب مناقب االنصار، باب هجره النبي الي المدينه، ج البخاري - 4



604 الگوي هدايت

تقوا و احساس و عدالت بسازد كه قدرتمندترين دولتهاي آن زمان؛ يعني، دولت فارس 
  1».و روم را شكست دهد و پرچم حاكميت اهللا را به اهتزاز دربياورد

  
  درسها و آموختنيها

هي است؛ چنانكه ي النبرد بين حق و باطل از ديرباز ادامه دارد و اين، يكي از سنتها - 1
  : فرمايد خداوند مي
 t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ÏΒ ΝÏδÌ≈ tƒÏŠ ÎötóÎ/ @d,ym HωÎ) χ r& (#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ ª!$# 3 

Ÿωöθs9 uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ζ9 $# Ν åκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ôM tΒÏd‰ çλ°; ßìÏΒ≡uθ|¹ Óìu‹Î/ uρ ÔN≡uθn=|¹uρ 

ß‰ Éf≈ |¡tΒ uρ ãŸ2õ‹ãƒ $pκÏù ãΝó™$# «!$# # ZÏVŸ2 3 χu ÝÇΖuŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ…çνç ÝÇΨ tƒ 

3 χÎ) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã    )40 ،حج(  
شان اند و تنها گناه همان كساني كه به ناحق ازخانه و كاشانة خود اخراج شده«

اصالً اگر خداوند بعضي از . پروردگار ما خدا است: اند گفته اين بوده است كه مي
و كليساهاي ) راهبان و تاركان دنيا(ضي دفع نكند ديرهاي مردم را به وسيلة بع

كه در آنها خدا بسيار ) مسلمانان(و مسجدهاي ) يهوديان(و كشتهاي ) مسيحيان(
دهد كساني  گردد و به طور مسلم خدا ياري مي شود، تخريب و ويران مي ياد مي
  ».د و چيره استخداوند نيرومن. او را ياري دهند) با دفاع از آئين و معابد(را كه 

  : فرمايد وم است؛ چنانكه خداوند مياما سرانجام اين نبرد و كشمكش معل
 |=tFŸ2 ª!$# ⎥t⎤ Î=øîV{ O$tΡ r& þ’Í? ß™â‘ uρ 4 χÎ) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÍ• tã    

  )21 ،مجادله(  
گرديم؛  خداوند چنين مقدركرده است كه من و پيغمبرانم قطعاً پيروز مي«

  ».چيره است گمان خداوند نيرومند بي
 توطئه و حيلة دشمنان دعوت عليه داعيان امري است كه همواره ادامه دارد و - 2

از اين ... شود؛ خواه به صورت زندان باشد ويا به صورت كشتن و يا تبعيد و  تكرار مي
رو داعي بايد به پروردگارش پناه ببرد و به او اعتماد نمايد و بر او توكل كند و بداند كه 
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همان طور  1دهند طئه بد، فقط كساني را فرا خواهد گرفت كه آن را انجام ميمكر و تو
  : فرمايد كه خداوند مي
 øŒÎ) uρ ãä3ôϑtƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρãx x. x8θçGÎ6ø[ ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θè=çGø) tƒ ÷ρ r& x8θã_Ìøƒä† 4 

tβρ ãä3ôϑtƒuρ ãä3ôϑtƒuρ ª!$# ( ª!$# uρ çöyz t⎦⎪ÌÅ6≈ yϑø9 $#    )30 ،انفال(  
كشيدند كه تو  هنگامي را كه كافران دربارة تو نقشه مي) و به يادآور اي پيامبر(«

 انديشيدند و را به زندان بيفكنند يا بكشند و يا اينكه بيرون كنند، آنان چاره مي
ساز  كرد و خداوند بهترين چاره سازي مي كشيدند و خدا تدبير و چاره نقشه مي

  ».است
گرايان و دشمنان اين است كه براي فريب دادن انسانهاي  هاي باطل از جمله دسيسه

كنند تا دعوت و داعيان را از بين ببرند  ضعيف از سالح ثروت و مال استفاده مي
گذاري كرد تا هر كس كه يكي از مهاجران را زنده يا  بنابراين، قريش صد شتر سرمايه

ورزان براي  بنابراين، طمع .مرده بياورد، اين صد شتر را به عنوان جايزه به او بدهند
كسب اين جايزه بر يكديگر سبقت گرفتند و يكي از آنها سراقه بود كه بعد از اين اقدام 

تر و گواراتري دست  آميز كه سودي ازنظر مادي به بار نياورد، اما به سود كامل مخاطره
ورزان  طمع يافت كه آن روزي و ثروت ايمان بود و او ديگر راه را براي ديگر آزمندان و

كرد و اين گونه خداوند از دوستان خود  كه در تعقيب و جستجوي پيامبر بودند كور مي
  :فرمايد خداوند مي. 2سازد و داعيان دينش خطرها را دور مي

 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. tβθà) ÏΖãƒ óΟßγs9≡ uθøΒ r& (#ρ‘‰ ÝÁu‹Ï9 ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 

$yγtΡθà) ÏΖ ãŠ|¡sù §Ν èO Üχθä3s? óΟÎγø‹n=tæ Zοtó¡ym §Ν èO šχθç7n=øóãƒ 3 z⎯ƒÏ%©!$# uρ (#ÿρ ãx x. 

4’n<Î) zΟ̈Ψ yγy_ šχρç|³øtä†    )36 ،انفال(  
آنان اموالشان را . كنند تا از راه خدا باز دارند كافران اموال خود را خرج مي«

خرج خواهند كرد، اما بعداً ماية حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و 
گمان كافران همگي به سوي دوزخ رانده  د خورد؛ بيشكست هم خواهن

  ».شوند گردند و در آن گرد آورده مي مي
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ريزي دقيق و استفاده دقيق از  با بررسي و انديشيدن در واقعه هجرت و برنامه - 3
اسباب از آغاز تا پايان هجرت و از مقدمات هجرت گرفته تا آنچه بعد از آن اتفاق افتاد 

ريزي بخشي از  برنامه. شد ريزي با وحي حمايت مي  يم كه اين برنامهرس به اين نتيجه مي
بود و جزئي از تكليف الهي است، در همة آنچه از يك مسلمان   سنت پيامبر اكرم
  1.خواسته شده است

ريزي رسول خدا براي هجرت موارد ذيل از اهميت خاصي برخوردار  در برنامه
  : است
اين درست زماني بود كه . ا به خانه ابوبكر آمدهنگام شدت گرم  پيامبر اكرم - 1

حتي عادت خود پيامبر بر اين بود كه در . شد هيچ كس در آن وقت از خانه بيرون نمي
آمد و اين بدان خاطر بود كه كسي متوجه آمدن ايشان  اين وقت به خانه ابوبكر نمي

  .نگردد
ي نمود و نقاب زده هنگام آمدن نزد ابوبكر صديق خود را مخف  پيامبر اكرم - 2

اش وجود  آمد؛ چون كسي كه سر و صورت خود را بپوشاند، كمتر امكان شناسايي
  2.دارد
هجرت را : نزد او هستند، بيرون نمايد وگفت به ابوبكر دستور داد تا كساني را كه - 3

  . نماييم بدون تعيين جهت آغاز مي
  3.رون رفتندآنها شب هنگام و از دري كه پشت خانه ابوبكر بود، بي - 4
آنها با در پيش گرفتن راههايي كه براي قوم ناشناخته بود، كمال احتياط را  - 5

نمودند و براي اين هدف از راهنمايي كمك گرفتند كه راههاي بيابان و صحرا را خوب 
گرچه اين راهنما مشرك بود، اما داراي اخالق و مهارت بود و اين دليلي بر . دانست مي

ورزيد و فرق  از كمك گرفتن و استفاده از مهارتها دريغ نمي  ر اكرماين است كه پيامب
  4.كرد كه منبع و مصدر آن چه كسي باشد نمي
در امر هجرت از شخصيتهاي فرزانه استفاده نمود؛ چنانكه همة اين شخصيتها با  - 6

پيوند خويشاوندي و يا پيوند همكار بودن با هم مرتبط بودند و بدين صورت گروه 
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دادند كه براي محقق كردن هدف بزرگ با يكديگر همكاري  را تشكيل مي واحدي
  .نمودند مي

گرديد تا  انتخاب افراد با در نظر گرفتن توانايي او در كاري كه به او واگذار مي - 7
  .بتواند آن را به بهترين وجه انجام دهد

ه اين نقشه نقشة موفقي بود ك  طالب در بستر پيامبر اكرم خوابيدن علي بن ابي - 8
اي كه رسول  به گونه. دور نمود  موجب گمراهي قريش گرديد و آنها را از پيامبر اكرم

خدا از جلوي آنان در حالي كه خواب بر چشمانشان غلبه كرده بود، گذشت و آنها بعد 
چشم دوخته بودند و مطمئن بودند كه پيامبر   از بيدار شدن به رختخواب پيامبر اكرم

  .طالب در آنجا خوابيده بود خواب است در حالي كه علي بن ابيهنوز   اكرم
براي هجرت، نيازهاي هجرت نيز به   ريزي دقيق پيامبر اكرم عالوه بر برنامه
  :توان موارد ذيل را ذكرنمود كه مياي سامان يافته بود  صورت حكيمانه

اً امانتهايي را خوابد تا قريش را فريب دهد و بعد مي  علي در بستر پيامبر اكرم - 1
  .كه نزد پيامبر بودند، به صاحبانشان برگرداند و سپس به پيامبر بپيوندد

بكر نيروي اطالعاتي راستگوئي است و تحركات دشمن را كنترل  عبداهللا بن ابي - 2
  .نمايد مي

وار  اسماء ذات النطاقين، آذوقه و تداركات را از مكه در حالي كه مشركان ديوانه - 3
  .برد هستند، به غار مي  محمد درصدد يافتن

و ابوبكر   اي كه گوشت و شير براي پيامبر اكرم عامر بن فهيره چوپان ساده - 4
نمايد نقش امدادگري بارز را ايفا نمود؛ چراكه با بردن گوسفندانش در مسيري  فراهم مي

ش نتوانند پيمودند، ردپاي تاريخي آنها ناپديد نمود تا قري  و ابوبكر  كه پيامبر اكرم
  .آنان را تعقيب نمايند

عبداهللا بن اريقط راهنماي امين هجرت و كارشناس آگاه بيابان در كمال  - 5
هوشياري منتظر فرمان رسول خدا است كه بگويد شروع كن تا كاروان، راهش را از غار 

  .به سوي يثرب در پيش بگيرد
دقت سامان داده  انگيز و با آخراالمر اينكه تمامي امور هجرت به صورت شگفت
اي استفاده شد و هر يك از  شدند و از شرايط و محيط به نحو مطلوب و حكيمانه

ها بسته شدند  اندركاران هجرت، در جاي مناسب خود گمارده شدند و همه رخنه دست
انگيزي تحت پوشش قرار داده شد و افراد  و همه نيازهاي سفر به صورت زيبا و شگفت

  .تندكافي هم در اختيار داش
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ضمن استفاده از اسباب به اندازة توان خود به عنايت الهي و مدد او   پيامبر اكرم
  1.اميدوار بود

  استفاده از اسباب امري ضروري است - 4
استفاده از اسباب امري ضروري و واجب است، اما به اين معني نيست كه استفاده از آن، 

ة كار امري است كه به فرمان همواره نتيجة مطلوب را دربرخواهد داشت، چون نتيج
خدا و خواست او تعلق دارد و از اين رهگذر است كه توكل نمودن امري ضروري 

  .است كه بعد از استفاده كامل از اسباب بايد بر خدا توكل نمود
ها استفاده نمود، اما در عين  آن حضرت همة اسباب را فراهم كرد و از همه وسيله

خواست تا تالش او را موفق  خواند و از او ياري مي ميحال او با خدا بود و خدا را 
خداوند نيز درخواست ايشان را پذيرفت؛ چراكه قريش بعد از آنكه بر دهانه غار . گرداند

رسيدند، برگشتند و دستهاي اسب سراقه به زمين فرو رفت و كار با موفقيت به پايان 
  2.رسيد
  ايمان به معجزات محسوس - 5

معجزات محسوسي اتفاق افتاد و اينها داليل ملموسي هستند   مدر هجرت پيامبر اكر
ها، طبق آنچه روايت  از جمله آن معجزه. نمايد بر اينكه خداوند، پيامبرش را حفاظت مي

شده است، يكي اين است كه عنكبوت بر دهانة غارتاري تنيد؛ يكي آنچه با ام معبد 
به سراقه   ق افتاد و اينكه پيامبر اكرماتفاق افتاد و آنچه به خاطر او براي سراقه اتفا

پس الزم است كه دعوتگران به . وعده داد كه دستبندهاي كسري را به دست خواهد كرد
اعتنا نباشند و از آن روي نگردانند؛ بلكه پس از ثبوت آنها با سند  ها بي اين معجزه

ر نبوت و صحيح، آنها را بازگو كنند؛ چون اين معجزات از جمله اموري است كه ب
  3.نمايد رسالت آن حضرت داللت مي

  جايز بودن كمك خواستن از كافري كه فردي امين و مورد اطمينان است  - 6
براي داعي جايز است از كسي كمك بگيرد كه به دعوت او ايمان ندارد، اما در مورد 

را  و ابوبكر مشركي شود، مطمئن باشد؛ چراكه پيامبر اكرم آنچه از او كمك خواسته مي
به اجرت گرفتند تا آنها را در راه هجرت راهنمايي نمايد و شترهاي خود را به او دادند 
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و با او وعده گذاشتند كه به همراه شتران به غار ثور بيايد و اينها اسرار خطرناكي بود كه 
در اختيار او گذاشتند؛ چون به او اعتماد نمودند و او را امين   ابوبكر و پيامبر اكرم

قرار دادند و اين مسئله بستگي به مقايسه و سنجش دارد كه زيركي و هوشياري خود 
  1.گردد داعي و شناخت وي ازشخص موردنظر امري مهم محسوب مي

  نقش زنان در هجرت - 7
بزرگ و سهمي مهم در جهاد  نقشي هاي زيادي درخشيد كه در آسمان هجرت، ستاره

ديق است كه داستان هجرت را براي ما داشتند از آن جمله يكي عايشه دختر ابوبكر ص
حفظ نموده و به خاطر سپرده و به امت رسانيده است و دو نفر ديگر ام سلمه؛ مهاجر 

و   كه در تأمين آب و غذاي پيامبر اكرم 2صبور و همچنين اسماء ذات النطاقين
  كرو ابوب  وقتي پيامبر اكرم: گويد اسماء مي. باشند يم بود، ميهمراهش در غار سه

مكه را به قصد مدينه ترك نمودند، گروهي از قريش نزد ما آمدند كه يكي از آنها 
اي : گفتند. به سوي آنها رفتم من. آنها بر در خانه ابوبكر ايستادند. ابوجهل بن هشام بود

آن گاه ابوجهل : گويد دانم كجاست؟ مي نمي: گفتم  پدرت كجاست؟! دختر ابوبكر
  3.ام افتاد ي محكمي به صورتم زد كه بر اثر آن گوشوارهدستش را بلند كرد و سيل

دهد كه چگونه يك زن  به زنان مسلمان در هر نسلي مي اين درسي است كه اسماء
مسلمان بايد اسرار مسلمانها را از دشمنانشان پنهان بدارد و چگونه محكم و استوار در 

  برابر قدرتهاي ستم و تجاوز بايستد؟
: كه نابينا بود، نزد او آمد و گفتدر بزرگ اسماء، ابوقحافه، درس دوم اينكه وقتي پ

ا رفته است؛ اش از يپش شم بينم كه ابوبكر ناگهان همراه مال و دارايي به خدا سوگند مي
: گويد اسماء مي. بر اين مال بگذاردست خود را . هرگز چنين نيست: اسماء گفت

او ايرادي  ا گذاشته است، رفتناشكالي ندارد وقتي اين را براي شم: پدربزرگم گفت
به خدا سوگند كه او چيزي براي ما نگذاشته بود، ولي من : گويد اسماء مي. ندارد

  4.خواستم با اين كار پدربزرگم را آرام كنم
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و با اين هوشياري و زيركي، راز پدرش را مخفي نگاه داشت و قلب پدربزرگ 
گفته باشد؛ زيرا به راستي پدر آنها همين نابيناي خود را آرام گردانيد بدون اينكه دروغي 

سنگهايي را كه او انباشته بود، براي آنها باقي گذاشته بود و او اين كار را براي تسلي 
بخشيدن خاطر پدربزرگش انجام داد، اما در واقع ابوبكر براي آنها ايماني فوالدين به جا 

اد؛ ايماني كه كمبود يا د گذاشته بود كه طوفانها وبادهاي سهمگين آن را تكان نمي
فراواني ثروت و دارايي هيچ گونه تأثيري در آن نداشت و براي آنها يقين و اعتمادي به 
جا گذاشت كه حدي نداشت و در آنها همتي را كاشت كه بر اثر آن نگاهشان به امور 

نهادند و اين گونه براي خانوادة  بزرگ معطوف بود و كارهاي ناچيز و حقير را ارج نمي
شود و چنين مواردي به ندرت  اي ارائه داد كه كمتر نظير آن يافت مي مسلمان نمونه

  .گردد تكرار مي
اسماء با اتخاذ چنين مواضعي، براي زنان و دختران مسلمان، نمونه و الگويي ارائه 

  .داد تا به او اقتدا كنند و همانند او حركت نمايند
از تنگدستي شكايت كند و اظهار اسماء با خواهرانش در مكه ماند بدون آنكه 

، زيد بن حارثه و ابا رافع غالمش را به مكه  نيازمندي نمايد تا اينكه پيامبر اكرم
فاطمه (  آنها به سراغ دو دختر پيامبر اكرم. فرستاد و به آنها دو شتر و پانصد درهم داد

رفتند و به همراه و همسر رسول خدا، سوده بنت زمعه و ام بركه يا ام ايمن ) و ام كلثوم
اينها عبداهللا بن ابي بكر با خانواده ابوبكر به سوي مدينه حركت كرد كه عايشه و اسماء 

  1.آنان در خانة حارثه بن نعمان در مدينه جاي داده شدند. در ميان آنها بودند
  امانتهاي مشركان نزد پيامبر  - 8

او سر ستيز داشتند و تصميم قتل  سپردند با اينكه با مي  امانتهايي كه مشركان به پيامبر
او را گرفته بودند، دليل آشكاري است بر تناقض و تضاد عجيبي كه آنها در آن قرار 

كردند و گمان  داشتند و اين موضوع زماني بود كه مشركان، ايشان را تكذيب مي
خود بردند كه او جادوگر يا ديوانه يا دروغگوست، اما با تمام اين تفاصيل در جامعة  مي

بنابراين، آنها اموال خود را . كسي را بهتر از او سراغ نداشتند كه امانتدار و راستگو باشد
گذاردند و اين بيانگر اين است كه كفر ورزيدن آنها به خاطر اين  نزد وي به امانت مي

نبود كه در صداقت و راستگويي پيامبر شك و ترديد داشتند؛ بلكه به خاطر كبر و 
ترسيدند كه با روي كار آمدن رسول خدا، رهبري و  ها و اينكه ميسركشي دروني آن
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چنانكه . 1به مخالفت برخواسته بودند  طغيان و سركشي آنها از بين برود با پيامبر اكرم
  : فرمايد خداوند مي
 ô‰s% ãΝ n=÷ètΡ …çμ ¯Ρ Î) y7çΡ â“ ósu‹s9 “Ï%©!$# tβθä9θà) tƒ ( öΝåκ̈Ξ Î* sù Ÿω š tΡθç/Éj‹s3ãƒ £⎯ Å3≈ s9uρ 

t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ysøg s†    )33 ،انعام(  
سازد  گويند تو را غمگين مي مي) كفار مكه(دانيم كه آنچه  ما مي) اي پيغمبر(«
كنند؛ بلكه ستمكاران آيات خدا  ؛ چراكه آنان تو را تكذيب نمي)ناراحت مباش(

  ».نمايند را انكار مي
ايط سخت و اضطراب و آشفتگي مبني بر اينكه با وجود آن شر  دستور پيامبر اكرم

بايست امانتهاي مردم را به آنان بازگرداند، بيانگر اوج صداقت و امانتداري  مي علي
  2.باشد ايشان مي

  تهيه سواري با پول - 9
نپذيرفت كه بر شتر ابوبكر سوار شود مگر بعد از اينكه آن را از ابوبكر   پيامبر اكرم

براي حامالن دعوت در برگيرندة اين موضوع   مل پيامبر اكرماين ع. خريداري نمود
است كه شايسته نيست در هيچ زماني باري بر روي دوش ديگران باشند؛ بلكه 

  .دعوتگران بايد منبع بخشش و سخاوت باشند
براي داعيان شايسته نيست كه اگر چيزي براي بذل و بخشش ندارند، دست طمع به 

نمايد كه شتر متعلق به  اصرار مي  چراكه پيامبر اكرم سوي ديگران دراز نمايند؛
كه  كند را با پرداخت قيمتش بخرد و در اين رفتار پيامبر اين آيه نماد پيدا مي ابوبكر

  : گويد مي
 !$tΒ uρ öΝä3è=t↔ó™ r& Ïμø‹n=tã ô⎯ ÏΒ @ô_r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_r& ωÎ) 4’n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#   

  )109 ،شعراء(  
خواهم، مزد من جز بر پروردگار  در مقابل اين دعوت هيچ مزدي ازشما نميمن «

  ».جهانيان نيست
گمان براي حامالن ايمان و عقيده كه به واسطة آن به بشارت و انذار مردم  بي

پردازند، شايسته نيست كه دست نياز به سوي كسي غير از خدا دراز نمايند؛ چراكه  مي
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دهند، مخالف و متضاد است و مردم عادت  عوت مياين عمل با آنچه به سوي آن د
اند كه زبان حال را بيشتر درك كنند و بفهمند؛ چون زبان حال رساتر و گوياتر از  كرده

  .زبان گفتاري است
اند از زماني شروع شد كه  ماندگي مسلمانان و مصيبتهايي كه به آن دچار گرديده عقب

فرود آوردند و به چيزي غير از گرفتن حق و  داعيان و كاركنان دين در برابر ماديات سر
انديشيدند و در چنين زماني بود كه كار دعوت به كاري مادي كه فاقد  حقوق خود نمي

روح و شادابي و درخشندگي است، تبديل گرديد؛ چراكه افراد براي امر به معروف 
نه حقوق همچنين سخنرانان و ائمة مساجد براي اين عمل خود، ماهيا. گيرند حقوق مي
  .نمايند دريافت مي

خيزد كه در پي آن ترس از خدا و  اي برمي به درستي صدايي كه از حنجره
اندازد تا مقداري پول كسب  اميدواربودن به رضاي او نهفته است، با صدايي كه طنين مي

از قديم . پردازد اني مينمايد، برابر نيست؛ چراكه در مقابل دريافت پول به وعظ و سخنر
اش با نوحة  كند به هيچ وجه نوحه سرايي مي آنكه به خاطر دريافت مزد، نوحه: اند گفته

به اين دليل تأثير سخن كم شده . زني كه فرزندش را از دست داده است، برابر نيست
  1.اند است و مردم از راه حق دور مانده

  داعي هيچ گونه طمعي به اموال مردم ندارد -10
خواهد ايشان را ياري نمايد  خشيد، سراقه پيشنهاد كرد كه ميوقتي پيامبر خدا سراقه را ب

جا  اين تيركش من است، از آن تيري بگير و بر شتران و گوسفندان من در فالن: و گفت
به آن : فرمود  پيامبر اكرم. اي كه نياز داري براي خود بردار گذر خواهي كرد به اندازه

  2.نيازي ندارم
عالقه باشند، مردم آنها را دوست  و ثروت مردم بيپس هرگاه داعيان به دارايي 

خواهند داشت و هرگاه به اموال مردم چشم طمع بدوزند، مردم از آنها متنفر خواهند 
  3.شد و اين درس مهم و آشكاري براي دعوتگران به سوي خداست
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  احساس وظيفة يك سرباز نمونه -11
به   طالب و علي بن ابي  در شخصيت ابوبكر صديق  اثر تربيت پيامبر اكرم

ابوبكر وقتي خواست به مدينه هجرت نمايد، . شود عنوان دو سرباز اسالم آشكار مي
از آن » شتاب مكن شايد خداوند براي تو همراهي مقر بدارد«: به او گفت  پيامبر اكرم

نمود و براي اين منظور دو شتر  ريزي و آمادگي پيدا مي وقت ابوبكر براي هجرت برنامه
داد تا به عنوان مركب براي هجرت  خريد و آنها را در خانه نگاه داشت و علفشان مي

  . داد آماده شوند و در روايت بخاري آمده است كه از برگهاي درخت كنار به آنها مي
نمود و او كسي بود كه براي اداره  ابوبكر با هوشياري خاص خود، مسائل را درك مي

دانست كه لحظه هجرت دشوار است و  ده بود و ميو رهبري جامعة اسالمي تربيت ش
ناگهان فرا خواهد رسيد بنابراين، قبالً وسيلة هجرت را فراهم كرده بود و آذوقة سفر را 

  .گمارده و مقرر داشته بود  اش را براي خدمت به پيامبر اكرم مرتب نموده و خانواده
مدينه را به اطالع  دستور خداوند مبني بر هجرت به  هنگامي كه پيامبر اكرم

در ) رض(عايشه. رساند، از چشمان او از شدت خوشحالي اشك جاري شد ابوبكر
دانستم كه كسي از خوشحالي  سوگند به خدا كه قبل از آن روز نمي: گويد اين مورد مي

كرد، به راستي اين  كند تا آنكه در آن روز ابوبكر را ديدم كه از شادي گريه مي گريه مي
نسان است كه به گريه تبديل شود همان طور كه شاعر در اين مورد گفته اوج شادي ا

  !است
ــه ــب بانـ ــن الحبيـ ــاب مـ  ورد الكتـ

 

ــاني   ــتعبرت اجفــ ــيزورني فاســ  ســ
اي آمد كه به زودي او به ديدارم خواهد آمد، در اين هنگام اشك از از دوست نامه«

».چشمهايم جاري شد
 غلـــب الســـرور علـــي حتـــي اننـــي

 

ــد   ــا ق ــرط م ــن ف ــاني  م ــرني ابك  س
 ».شادي بر من غالب شد تا آن جا كه از بس كه خوشحال شدم، به گريه افتادم«

ــاده ــدك ع ــدمع عن ــار ال ــين ص ــا ع  ي
 

 تبكـــين مـــن فـــرح و مـــن احزانـــي
اي چشمي كه اشك ريختن برايت عادت شده است، هم از شادي و هم از غمهاي من گريه «

 ».نمايي مي
آور پروردگار جهانيان  كه رفيق سفر او است، پيامدانست كسي  مي  ابوبكر صديق

نمايد؛ پس در اين ) محمد(اش را فداي سرور و رهبر و دوستش  است و او بايد زندگي
جهان چه موفقيتي باالتر از اين وجود خواهد داشت كه از ميان تمام مردم روي زمين و 
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ريت برگزيده شده از ميان همه همراهان، تنها ابوبكر صديق براي همراهي سرور بش
  1.است

  د پيـدا و هـراس ابـوبكر در غـار نمـو     از طرفي مفاهيم محبت در راه خدا در خـوف 
  ترسد كه مبادا مشركان آنها را ببينند و بدين صورت ابوبكر صـديق  كند؛ چرا كه او مي مي

الگويي قرار گرفت كه شايسته است يك سرباز راستين دعوت با رهبر امين خـود وقتـي   
نمايد، چنين باشـد و ايـن گونـه از بـه خطـر افتـادن زنـدگي او         ا محاصره ميخطر او ر

آن وقت از مـرگ خـود   ابوبكر در  اگر .احساس ترس نمايد و نسبت به او دلسوزي كند
مشركان بـه   اگر دانست ميچون شد؛  نمي پيامبر در اين هجرت خطرناك همراهترسيد  مي

 اما او زندگي پيامبر بزرگـوار . 2خواهد بودآنها دست پيدا نمايند، كمترين سزاي او مرگ 
در  ديد و احتياط امنيتي واالي وي در هجرتش با پيامبر اكرم آيندة اسالم را در خطر ميو

يـن  ا: كسي كه پرسيد گردد كه از آن جمله يكي اين است كه به مواضع زيادي آشكار مي
ده گمان برد كه سؤال كنن. اين راهنماي من است: مرد كيست كه جلوي تو هست؟ گفت

منظور ابوبكر، راه است و حال آنكه منظور ايشان راه حق بود و اين بيانگر آن اسـت كـه   
و از طرفـي دچـار    3نمود تـا دروغ نگفتـه باشـد    گويي استفاده مي ابوبكر به موقع از كنايه

 4.مشكل نگردد
طالب نمونه سربازي صادق و مخلص براي دعوت اسالم  همچنين موضع علي بن ابي

اش را فداي رهبر خود نمود؛ زيرا اگر رهبر سالم بماند، دعوت سالم  است كه زندگي
پس كاري كه علي در شب . شود خواهد ماند و اگر رهبر از بين برود دعوت، سست مي

هجرت انجام داد؛ يعني، خوابيدن بر رختخواب پيامبر، كاري بزرگ بود؛ زيرا احتمال 
به اين توجه   ر سر او فرود بيايد، اما عليرفت كه شمشيرهاي جوانان قريش ب مي

  5.نكرد و فقط براي او همين بس كه پيامبر خدا و نبي امت و رهبر دعوت سال بماند
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  شيوه رهبري و تعامل با افراد -12
گـردد؛   در ماجراي هجرت، محبت عميق ابوبكر نسبت به رسول خدا آشكارا مشاهده مي

محبت و عالقة خويش را بـه سـيرة     پيامبر اكرمهمان گونه كه ساير اصحاب و ياران 
به اثبات رساندند و اين محبت خدايي برخاسته از دل و با اخالص بود و   پيامبر اكرم

يكي از عوامل مهم ايـن پيونـد و دوسـتي    . محبتي منافقانه و براساس مصالح دنيوي نبود
ـ  آري او بيـدار  . ودناگسستني صفتهاي واالي رهبري بود كه در شخصيت ايشان مشهود ب

 كـرد تـا همراهـانش اسـتراحت نماينـد و      ماند تا يارانش بخوابند، خود را خسته مـي  مي
شـد و از   ايشان از خوشـحالي آنهـا خوشـحال مـي    . ماند تا يارانش سير شوند گرسنه مي

را در رفتـار بـا     شد؛ پس هـر كـس سـنت پيـامبر اكـرم      غمگين بودن آنها غمگين مي
مي و خصوصـي خـود در پـيش بگيـرد و بـا مـردم در غمهـا و        يارانش در زندگي عمـو 

شاديهايشان شريك گردد و كارش بـراي خـدا باشـد، اگـر از رهبـران و فرمانـدهان يـا        
شـود و مسـلمانان او را    مسئوالن امت اسالم باشد، بخشي از اين محبت، نصـيب او مـي  

  : ده استبي اين رويكرد را چنين سروو يكي از شاعران لي. 1دوست خواهند داشت
ــده ــاطن عبــ ــب اهللا بــ ــاذا احــ  فــ

 

 ظهــــرت عليــــه مواهــــب الفتــــاح
 ».گردد اش رادوست داشته باشد، بخششهاي خداوند بر اوآشكار ميهرگاه خداوند، بنده«

 واذا صــــــفت هللا نيــــــه مصــــــلح
  

ــاالرواح   ــه بــ ــاد اليــ ــال العبــ  2مــ
ه او گرايش پيدا و هرگاه نيت مصلحي خالص و فقط براي خدا باشد، بندگان با جان و دل ب«

 ».كنند مي
رهبري كند و  ل از هر چيز بتواند بر جان و قلبهابه راستي رهبري موفق است كه قب

بتواند قبل از هر چيز با جان و دل مردم تعامل نمايد و به هر اندازه كه رهبر، نيكوكار و 
مهرباني مطيع باشد، به همان اندازه سربازانش نيكوكار و مطيع خواهند بود و محبت و 

آن حضرت قبل از . ميان رهبر با لشكريان و سربازان، عاملي مهم و متقابل خواهد بود
هجرت يارانش هجرت خويش را آغاز نكردو زماني هجرت نمود كه جز افراد ناتوان و 

  3.آنهايي كه به فتنه مبتال شده بودند، كسي باقي نمانده بود
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   مدينه همراه كارواني از قوم خود در مسير راه  مسلمان شدن بريده اسلمي -13
اي از دعوت  حقا كه مسلماني كه دعوت در ژرفاي قلب او رسوخ نموده است، لحظه

ورزد؛ هرچند شرايط سخت و حاالت آشفته  دادن مردم به دين خدا غفلت و سستي نمي
باشند و احساس امنيت نداشته باشد؛ بلكه هر فرصت مناسبي را براي رساندن دعوت 

در شرايط سخت و دشوار زندان و در   پيامبر خدا، يوسف. شمارد نيمت ميخدا، غ
اش را فراموش نكرد و زندگي تاريك در گوشة زندان، او را از  هاي آن، وظيفه پشت ميله

زنداشت؛ دعوت توحيد و رساندن آن به مردم و مبارزه با شرك و با پرستش غير اهللا با
  : فرمايد چنانكه خداوند مي
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  )40 – 37 ،يوسف(    

پيش از آنكه جيرة غذايي شما برسد، شما را از تعبير خوابتان : گفت) يوسف(«
گويم، از چيزهايي است كه پروردگارم به  اينكه به شما مي. آگاه خواهم ساخت

ام كه به  كشيدهكيش گروهي دست ) ورود به(من آموخته است؛ چرا كه من از 
گروند و به روز باز پسين ايمان ندارند و من از آئين پدران خود ابراهيم  خدا نمي

اين . ام و ما را نسزد كه چيزي را انباز خدا كنيم و اسحاق و يعقوب پيروي كرده
لطف خدا است در حق ما و در حق همة مردمان و ليكن بيشتر مردمان 

آيا خدايان پراكنده بهتراند ياخداي ! نداني منكنند، اي دوستان ز سپاسگزاري نمي
پرستيد، چيزي جز اسمهائي  يگانة چيره؟ اين معبودهايي كه غير از خدا مي
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خداوند حجت و برهاني براي . ايد نيست كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده
خدا دستور داده است . فرمانروايي از آن خدا است و بس. آنها نازل نكرده است

  ».دانند  جز او را نپرستيد، اين است دين راست و ثابت ولي بيشتر مردم نمي كه
دستور داده است   اي مكي است و خداوند به پيامبرش محمد سوره يوسف سوره

بنابراين ايشان . تا در دعوت دادنش به سوي خدا از پيامبران و رسوالن پيشين اقتدا نمايد
ه مشركان او را طرد كرده بودند و جنايتكاران در هجرتش از مكه به مدينه در حالي ك

خود را با اموال هنگفت فريب داده بودند تا سر او را زنده يا مرده بياورند، وظيفه و 
رسول خدا درراهش با مردي مالقات كرد كه بريده بن . رسالت خود را فراموش نكرد

آنها را   بر اكرمپيام. بريده همراه كارواني از قومش بود. نام داشت  حصيب اسلمي
را اجابت نمودند بنابراين، ايمان  به اسالم دعوت داد؛ پس آنها دعوت پيامبر اكرم

  1.آوردند و مسلمان شدند
در راه هجرتش به مدينه با بريده بن   پيامبر اكرم: گويد مي جر عسقالنيابن ح

سالم دعوت او را به ا  پيامبر اكرم. حيب بن عبداهللا بن حارث اسلمي برخورد كرد
و بريده بعد از آن يكي از  2شركت نمود  داد؛ در شانزده غزوه همراه پيامبر اكرم

داعيان اسالم گرديد و خداوند به وسيلة اسلم درهاي هدايت را به روي قومش گشود و 
اسلم را خداوند سالم نگاه دارد و ) قبيله: (فرمود  پيامبر اكرم. 3آنها به اسالم گرويدند

ام؛ بلكه اين گفته خداوند  ر را خداوند بيامرزد، به خدا سوگند، من اين را نگفتهقبيله غفا
  4.است

اينها . به اسالم گرويدند  همچنين در راه هجرت دو سارق توسط پيامبر اكرم -14
شدگان بودند كه در نزديكي مدينه سكونت  از قبيلة اسلم معروف به مهانان يعني توهين

. هستيم) شدگان توهين(» نانمها«ما : يشان را پرسيد؛ آنها گفتندنامها رسول خدا. داشتند
هستيد و به آنها فرمان داد كه در مدينه نزد او ) گراميان(» مكرمان«نه بلكه شما : فرمود
شود كه  روشن مي  و در اين جريان اهميت واالي دعوت در نظر پيامبر اكرم. 5بيايند
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و سارق را به اسالم دعوت داد و آنها او در راهش فرصت را غنيمت شمرد و آن د
مسلمان شدند و اسالم آوردن اين دو با اينكه به زندگي همراه با چپاول و غارت خوي 

آورند به شرطي كه  گرفته بودند، دليلي بر اين است كه انسانها به سرعت به حق روي مي
اپرستي و كسي صادقانه وبا اخالص آن را عرضه دارد و وجود شنونده و مخاطب از هو

) شدگان توهين(» مهانان«نام اين دو دزد را از   منحرف خالي باشد و اينكه پيامبر اكرم
تغيير داد، دليلي بر اين است كه آن حضرت به آوازه و ) شدگان اكرام(» مكرمان«به 

كرد تا  ورزيد و توجه داشت و احساسات آنها را رعايت مي حيثيت مسلمانها اهتمام مي
ا را گرامي بدارد و معنويات آنها را باال ببرد؛ چراكه هرگاه انسان از نظر اين گونه آنه

نمايد و  گردد و پيشرفت مي معنوي پيشرفت نمايد، موجب رشد وترقي شخصيت او مي
شود تا همه نيروهايش را در راه خير و رستگاري صرف  رود و آماده مي به جلو مي

  1.نمايد
  در راه هجرت   ر اكرمطلحه و زبير و ديدار با پيامب -15

با زبير بن   از جمله آنچه در راه هجرت به مدينه اتفاق افتاد، اين بود كه پيامبر اكرم
براساس آنچه بخاري . عوام و مسلمانان تاجري كه از شام برگشته بودند، مالقات كرد

اساس و بر 2و ابوبكر، لباسهاي سفيدي اهدا نمود  ذكر كرده است، زبير به پيامبر اكرم
آمد، ديدار كرد و او  روايت سيره نگاران طلحه بن عبيداهللا نيز در راه با آنها كه از شام مي

  3.به آنها لباسهاي سفيدي اهدا نمود
  اهميت عقيده و دين در زدودن دشمني وكينه -16

عقيدة درست و سالم و دين بزرگ اسالم اهميت و نقش بزرگي در دور كردن دشمنيها 
جاد همدلي ومحبت دارد و اين نقشي است كه غير از عقيدة سالم عامل ها و اي و كينه

توان در متحد شدن قبيلة  تواند آن را ايفا كند و مصداق واقعي آن را مي ديگري نمي
اوس و خزرج ذكر نمود كه بر اين اساس آثار جنگهايي را كه تا روزگار زيادي ادامه 

اي زيادي را در مدت كوتاهي به محض داشت، از بين برد و پروندة خونها و انتقامه
تمسك به عقيده و بيعت بر آن مختومه و براي هميشه بست و نيز آثار عقيده در وجود 
انصار تحولي شگفت آفريد؟ آنها با آغوشي باز از مهاجران استقبال كردند و با آنها 
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محبت  شود و به صورتي كه نمونة آن خيلي كم يافت مي. برادري و اخوت برقرار كردند
شود و در دنيا انديشه يا  انگيزد و مثال زده مي و برادري آنها همواره شگفتي بر مي

شعاري ديگر وجود ندارد كه به اندازة عقيدة اسالم صاف و خالص در وجود انسانها 
كارساز باشد و از اينجا راز تالش هميشگي دشمنان براي ضعيف كردن اين عقيده و 

گرديم  يابيم و به اين موضوع متوجه مي مسلمانها را در مي كاستن از تأثير آن در وجود
كه آنها چرا همواه به تأييد و خوب نشان دادن فريادهاي نژادي و وطني و قومي و غيره 

  1.دهند كوشند و آن را به عنوان جايگزين عقيده درست ارائه مي مي
مؤمنان :   احساس شادي و سرور مهاجران و انصار از رسيدن پيامبر اكرم -17

و سالم رسيدن او   مهاجر و انصاري كه ساكن مدينه بودند، چنان به قدوم پيامبر اكرم
. ها بيرون آمدند و مردان دست از كار كشيدند خوشحال شدند كه زنان و كودكان از خانه

يهوديان مدينه هرچند در ظاهر در اين شادي با ساكنان مدينه مشاركت داشتند، اما در 
ون خود از رهبري جديد آزرده و ناراحت بودند، اما شادي مؤمنان با حقيقت در در

آنها را از تاريكيها نجات   جاي تعجب ندارد؛ چراكه پيامبر اكرم  ديدن پيامبر اكرم
داد و به فرمان پروردگارشان به سوي نور و راه راست هدايت نمود و نيز از موضع 

اي مسلط بودند و نه از نظر  ه نه در جامعهيهوديان نبايد تعجب كرد؛ چون ملتي بودند ك
آورند و  حكومتي، داراي قدرت و نيرويي بودند بنابراين، به نفاق و چاپلوسي روي مي

كسي كه مانع فرمانروايي آنها بر ملتها گردد و نگذارد كه آنها اموال مردم را به نام قرض 
ورت بريزند، بر او از دستشان بيرون كنند و خون مردم را به نام خيرخواهي و مش

اند و يهوديان همواره  شوند و كينة او را در دل دارند و آنها به اين معروف خشمگين مي
اند و بر اثر كينه و  بر هر كسي كه بخواهد ملتها را از زير لطمة آنها آزاد نمايد، خشمگين

رند؛ آو زنند؛ سپس اگر بتوانند به ترور روي مي چيني و دسيسه مي خشم دست به توطئه
  2.چراكه آئين و خو و سرشت آنان بر اين پايه و اساس استوار است

  مقايسه بين هجرت و اسراء و معراج -18
اي انجام گرفت تا الگو و  و مهاجران براساس اصول و شيوه  اكرم هجرت پيامبر

اي در اين زمينه تحقق يابد و مسلمانان بر شيوه و راهي شناخته شده حركت نمايند  اسوه
به وسيلة آن هجرت كند؛ همان گونه   براين، خداوند براق را نفرستاد تا پيامبر اكرمبنا
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در روز هجرتش از هر زمان ديگري   كه در شب اسراء اتفاق افتاد با اينكه پيامبر اكرم
به براق نيازمندتر بود؛ چون قريشيان در زمان هجرت در كمين او بودند و در شب اسراء 

را دستگير   ندارد و اگر در جريان هجرت، پيامبر اكرم كمين و تعقيبي وجود
كردند وحكمت در اين مورد، واهللا اعلم، اين  كردند، خود را با كشتن او راحت مي مي

ترين  اي از مهم اي طبيعي از مراحل تحول دعوت و وسيله است كه هجرت مرحله
د؛ بلكه ساير نبو  هاي گسترش و تبليغ دعوت بود و مخصوص پيامبر اكرم وسيله

  .اند مؤمنان به آن موظف
همچنين اسالم، دوستي بين مهاجران و آناني كه توانايي هجرت را داشتند، اما به 

  1.داليل گوناگون از هجرت سرپيچي نمودند را قطع نمود
  : رمايدف خداوند متعال مي
 ¨βÎ) z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r&uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ 

«!$# t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρuρ#u™ (# ÿρç|ÇtΡ ¨ρ y7Í×̄≈ s9 'ρé& öΝåκÝÕ÷èt/ â™ !$u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ 
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×,≈sVŠÏiΒ 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×ÅÁt/    )72 ،انفال(  
اند و با جان و مال خود در  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«
اند،  و ياري نموده اند اند و كساني كه مهاجران را پناه داده راه خدا جهاد نموده 

اند و ليكن  برخي از آنان ياران برخي ديگراند و اما كساني كه ايمان آورده
. كنند اند واليتي در برابر آنان نداريد تا آن گاه كه مهاجرت مي مهاجرت ننموده

اگر به سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند، كمك و ياري بر شما 
ن آنان گروهي باشند كه ميان شما و ايشان واجب است؛ مگر زماني كه مخالفا

  ».كنيد بيند آنچه را كه مي خداوند مي. پيمان باشد
اما سفر اسراء و معارج سفر بزرگداشت و تقدير از جانب خداوند عز و جل براي 

هاي بزرگ خود را به  ات و نشانهپيامبرش بود تا او را از عالم غيب آگاه نمايد و آي
از اول تا آخر معجزه و مشاهده امور پنهان و غيبي است اونشان بدهد؛ پس سفر 
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عالوه بر اين . بنابراين، مناسب بود كه وسيلة آن با هدف نهايي آن همگون و مشابه باشد
اختصاص داشت و آرزوي رسيدن و نيل به چنين سفري،   سفر، اسراء به پيامبر اكرم

واسته نشده است كه به پيامبر پايه و بنياد است بنابراين، از مسلمانان خ آرزويي بي
بنابراين، سفر اسراء و . در آن سفر اقتدا كنيم و درصدد رسيدن به آن برآييم اكرم

  1.ترين شيوه ممكن انجام گرفت معراج به مناسب
  در گسترش دعوت  سنت تدريجي پيامبر اكرم -19

ري جز تشويق آنها هاي اول انصار مالقات كرد، كا ها ودسته وقتي با طليعه  پيامبر اكرم
آمدند،   به اسالم و خواندن قرآن براي آنها نكرد، اما وقتي براي بار دوم نزد پيامبراكرم

نامند و در بيعت  با آنها بر عبادتها و اخالق و خوبيها بيعت كرد و اين را بيعت نساء مي
  2.عقبة دوم بر جهاد و ياري كردن و پناه دادن بيعت نمودند

است كه بيعت جنگ جز بعد از دو سال كامل انجام نشد؛ يعني، بعد  الزم به يادآوري
از آماده نمودن كامل مسلمانان كه دوسال كامل به طول انجاميد و اين گونه كار به 
صورت تدريجي انجام پذيرفت؛ به صورتي كه با روش تربيتي كه دعوت از روز اول بر 

  3.آن حركت كرده بود، هماهنگ بود
در . ه خداوند، پيامبرش را به پايبندي به آن رهنمود كرده استو آن روشي است ك

بيعت عقبة اول با انصار كه تازه به اسالم گرويده بودند، بر اسالم به عنوان يك عقيده و 
شيوه زندگي و قانوني تربيتي بيعت كرد و در بيعت عقبة دوم با انصار بر حمايت دعوت 

اسالمي كه نتيجة زحمات آنان فرا رسيده بود و برعهده گرفتن مسئوليتهاي خطير جامعه 
اين دو بيعت عالوه بر ضمانت . هاي آن سخت و قوت گرفته بود، بيعت نمود هو پاي

بيعت اول ضمانتي است براي . برنامة تربيتي دعوت اسالمي، مكمل يكديگر نيز هستند
 بيعت دوم كه حامل امر اول جنگ است و بسان حصاري است كه اين بيعت تضمين

آري، بيعت براي جنگ بعد از دو سال كه آنها اسالم را به عنوان . كند شده را حمايت مي
دين خود اعالم كردند، انجام شد و از آنان بعد از پذيرش اسالم بر جنگ بيعت گرفته 

  .نشد
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بيعت براي جنگ زماني صورت گرفت كه آنان از نظر تعداد كامل گرديدند و 
شود كه بيعت  و مورد اعتماد قرار گرفتند و مالحظه مي شايستگي بيعت را پيدا نمودند

جنگ قبل از آن روز با هيچ مسلماني انجام نشده بود و زماني بيعت براي جنگ گرفته 
كردند، پايگاه مناسبي كه  شد كه دعوت ميان انصار و در سرزميني كه در آن اقامت مي

طر وضعيتي كه داشت، در كنند را يافت؛ چراكه مكه به خا جنگجويان از آن حركت مي
  1.آن وقت براي جنگ مناسب نبود

رحمت الهي نيز براي بندگانش چنين اقتضاء كرده بود كه وظيفه جنگ و مبارزه را تا 
قبل از فراهم شدن سرزميني اسالمي بر عهدة آنها نگذارد؛ چراكه در صورت مهياشدن 

گرفتند و  ه در آن جاي ميبود ك چنين سرزميني آن سرزمين براي آنان بسان پايگاهي مي
  2.بردند و مدينه منوره اولين داراالسالم بود به آن پناه مي

داد و مفاد بيعت عقبه دوم  مفاد بيعت عقبة اول را ايمان به خدا و پيامبرش تشكيل مي
عالوه بر موارد بيعت عقبه اول هجرت و جهاد نيز از شاخصهاي اصلي آن بود و با سه 

جرت و جهاد، وجود اسالم در واقعيتي اجتماعي و گروهي تحقق عنصر ايمان به خدا، ه
معنا ومفهوم  داد، هجرت بي يافت و اگر گروهي نبود كه مسلمانان مهاجر را پناه مي

  .گرديد مي
  : فرمايد نابراين، خداوند متعال ميب

 ¨βÎ) z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r&uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ 

«!$# t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρuρ#u™ (# ÿρç|ÇtΡ ¨ρ y7Í×̄≈ s9 'ρé& öΝåκÝÕ÷èt/ â™ !$u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ 

öΝ s9uρ (#ρãÅ_$pκç‰ $tΒ / ä3s9 ⎯ ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈ s9 uρ ⎯ÏiΒ >™ó© x« 4© ®Lym (#ρãÅ_$pκç‰ 4 ÈβÎ) uρ 

öΝ ä.ρç|ÇΖoK ó™$# ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ãΝ à6 ø‹n=yèsù ç óÇ̈Ζ9$# ωÎ) 4’n? tã ¤Θ öθs% öΝ ä3oΨ ÷ t/ Ν æηuΖ ÷ t/uρ 

×,≈sVŠÏiΒ 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×ÅÁt/    )72 ،انفال(  
اند و با جان و مال خود در  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«

اند،  پناه دادند و ياري نموده) مهاجران را(اند وكساني كه  راه خدا جهاد نموده
اند و ليكن  برخي از آنان ياران برخي ديگرند و اما كساني كه ايمان آورده

                                                           
  .123 – 122همان، ص  - 1
 .172، بوطي، ص فقه السيره - 2



  623و رفيق سفرش، ابوبكر صديق هجرت پيامبر اكرم

به . كنند اند، واليتي در برابرآنان ندارند تا آن گاه كه مهاجرت مي مهاجرت ننموده
سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند و كمك وياري بر شما واجب 

ه ميان شما و ايشان پيمان است؛ مگر زماني كه مخالفان آن گروهي باشند ك
  ».كنيد بيند آنچه را كه مي خداوند مي. باشد

  : فرمايد و خداوند متعال مي
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ -∅ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ öΝ ä3yètΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù 

óΟä3ΖÏΒ 4 (#θä9 'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{ $# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n<÷ρ r& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ 

>™ó© x« 7Λ⎧ Î=tæ    ] 75: انفال[  
اند و با  اند و مهاجرت كرده ايمان آورده) نزول اين آيات(و كساني كه پس از «

اند، آنان از زمرة شما هستند و كساني كه با يكديگر  شما جهاد نموده
گمان  بي. خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند در كتاب خدا

  ».خداوند آگاه از هر چيزي است
و يارانش به مدينه   و بيعت جنگ، آخرين مقدمه براي هجرت پيامبر اكرم

گرديد و با اين بيعت، اسالم وطن خود را كه داعيان حق براساس حكمت  محسوب مي
هاي مجاهد حق اولين بار به جهاد برخاستند  نمودند و دسته و اندرز نيكو طي طريق مي

  1.مي كه شريعت خدا را حاكم گردانيد، يافتو دولت اسال
  فدايي بزرگ در راه خدا  هجرت قرباني و جان -20

جان فدايي و قرباني بزرگي بود كه » بلد امين«و يارانش از شهر و   هجرت پيامبر اكرم
سوگند به خدا كه تو بهترين سرزمين خدا «: ا اين گونه تعبير كرده استپيامبر آن ر

دارد و اگر من از دامن تو  و را از همه سرزمينها بيشتر دوست ميهستي و خداوند ت
وقتي پيامبر : روايت است كه گفت و از عايشه» 2رفتم شدم، بيرون نمي بيرون كرده نمي

به مدينه آمد، مدينه وباخيزترين سرزمين خدا بود و در وادي آب لجن سرازير   اكرم
پيامبرش دور خداوند اين بيماري را از بنابراين، اصحاب پيامبر بيمار شدند و ! بود

ابوبكر و عامر بن فهيره و بالل در يك خانه بودند؛ آنها تب : گويد عايشه مي. داشت
اجازه خواستم كه به عيادت آن بروم و اين قبل از فرض   من از پيامبر خدا. داشتند
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به ابوبكر من . داند شدن حجاب بر ما بود و آنها چنان تب شديدي داشتند كه خدا مي
  : م پدر جان حالت چه گونه است؟ گفتنزديك شدم و گفت

 كـــل امـــري مصـــبح فـــي اهلـــه
 

 والمــوت ادنــي مــن شــراك نعلــه    
كند، در حالي كه مرگ از بند نعلين به او اش صبح را آغاز ميهر انساني در ميان خانواده«

».تر است نزديك
سپس . گويد شود كه پدر چه مي گفتم سوگند به خدا كه دانسته نمي: گويد عايشه مي

  : تتو حالت چه گونه است ابن عامر؟ گف: بن فهيره نزديك شدم، به او گفتم به عامر
 لقـــد و جـــدت المـــوت قبـــل ذوقـــه

 

ــه   ــن فوقــ ــه مــ ــان حتفــ  ان الجبــ
».آيد مرگ را قبل از چشيدن آن يافتم، مرگ انسان بزدل از باالي سرش مي«

 كــــل امــــري مجاهــــد بطوقــــه
 

ــ ــالثور يحمــ  ي جلــــده بروقــــهكــ
كند، مانند گاو كه با شاخ خود از پوستش هر انساني با تمام قدرت و توان خود تالش مي«

».كند دفاع مي
  .به خدا سوگند متوجه سخنان عامر نشدم: گويد، گفتم شه ميعاي

داد وبا  شد، كنار خانة خدا به پهلو تكيه مي بالل وقتي تبش قطع مي: گويد عايشه مي
  : خواند اين اشعار را ميصداي بلند 

 اال ليـــت شـــعري هـــل ابيـــتن ليلـــه
 

 بــــواد و حــــولي اذخــــر و جليــــل
 !و هـــل اردن يومـــاً ميـــاه مجنــــه

 

ــل    ــامه و طفي ــي ش ــدون ل ــل يب  و ه
شود شبي را در وادي مكه بگذرانم؛ در حالي كه گياهان دانستم كه مياي كاش، مي«

»!.خوشبوي اذخر و جليل اطرافم را گرفته باشند؟
) كوههاي مكه(شود كه بر سر آبها مجنه بروم و آيا بار ديگر شامه و طفيلو آيا روزي مي

!شوند؟براي من نمودار مي
خداوند، «: اين ماجرا باخبر نمودم، او فرمودرا از   من پيامبر اكرم: گويد يشه ميعا

ا اين شهر را مدينه را به اندازة مكه وحتي بيشتر براي ما محبوب بگردان و از بيماريه
اش بركت بده و تب و وباي مدينه را به جحفه منتقل  حفاظت نما و به وزن و پيمانه

  1».فرما
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  625و رفيق سفرش، ابوبكر صديق هجرت پيامبر اكرم

را پذيرفت و بعد از آن مسلمانها از تب درامان ماندند   خداوند، دعاي پيامبر اكرم
و مدينه مكاني امن براي مسلماناني گرديد كه از محيط و وطنهاي مختلف به آن هجرت 

  1.ندكرد مي
روايت شده است كه گوسفندان : نمايد بيهاي ام معبد را جبران ميپيامبر اكرم خو -21

اي از گوسفندانش را براي  ام معبد زياد شدند و زاد و ولد آنان زياد شد تا اينكه او گله
بد او را شناخت؛ پس به ابوبكر از آن جا گذشت؛ پسر ام مع. فروش به مدينه آورد

عبد به سوي ام م. ن همان مردي است كه با فرد با بركت همراه بودمادر اي: مادرش گفت
آيا : همراه تو بود، كيست؟ ابوبكر گفت اي بنده خدا، مردي كه: ابوبكر بلند شد و گفت

او پيامبر خداست، آنگاه ابوبكر، ام : ابوبكر گفت. نه: داني كه او كيست؟ گفت تو نمي
هايي بخشيد به او غذا داد و به او چيز  اكرم پيامبر. برد  معبد را خدمت پيامبر اكرم
آمد و   ام معبد همراه من نزد پيامبر اكرم: ابوبكر گفت: و در روايتي آمده است

به   هديه داد و پيامبر اكرم  نشينان به پيامبر اكرم مقداري كشك و از كاالهاي باديه
م، اين است كه ام معبد دان آنچه مي: گويد راوي مي. يزهايي ديگر بخشيداو لباس و چ

ذكر كرده است كه او و شوهرش هجرت كردند و  الوفاءصاحب مسلمان شد و 
  2.برادرش مسلمان شد و روز فتح مكه به شهادت رسيد

وقتي : گويد مي  ابوايوب انصاري: و ايوب انصاري و مواضع جاودان اواب -22
ايوب در  ساكن شد و من و ام در خانه ما اقامت گزيد، او در قسمت پايين  پيامبر اكرم

پدرو مادرم فدايت ! اي پيامبر خدا: من به رسول خدا گفتم. كني گزيديمباالي خانه س
پسندم كه تو در قسمت پايين خانه زندگي كني و من در قسمت  باد، من اين را نمي

ت پايين آن بنابراين تو در قسمت باالي آن سكونت گزين و ما در قسم. باالي آن
تر  آيند راحت اي ابوايوب براي ما و كساني كه به نزد ما مي: فرمود. كنيم يسكونت م

گويد كوزة آب ما شكست؛ من و  مي. است كه در قسمت پايين سكونت داشته باشيم
 ايوب با چادري كه جز آن لحافي نداشتيم به خاطر ترس از اينكه مبادا بر پيامبر اكرم ام

اهم آورد، به خشك نمودن آن آب آغاز آبي بچكد و موجب آزار ايشان را فر
  3».نموديم مي
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  و امر به معروف و نهي از منكر در جامعة جديد   هجرت علي -23
بودند به صاحبانشان برگرداند و بعد   علي بعد از آنكه امانتهايي را كه نزد پيامبر اكرم

علي . و پيوستدو يا سه شب گذشته بود، در قبا به ا  از اينكه از رسيدن پيامبر اكرم
به مدينه رفت و   سپس روز جمعه به همراه پيامبر اكرم. در قبا دو شب اقامت كرد

علي در مدت اقامت خود در قبا، زن مسلماني را كه شوهر نداشت، مشاهده كرد و ديد 
زند و زن به سوي او  آيد و دروازة خانه او را مي كه فردي نيمه شب نزد اين زن مي

زن، آن را  دهد و اين مرد چيزي كه به همراه دارد، به اين زن مي رود و آن بيرون مي
اي كنيز : كوك شدم بنابراين، به آن زن گفتمدر مورد اين مرد مش: گويد علي مي. گيرد مي
آيي و او به تو چيزي   زند و تو بيرون مي ات را مي اين كيست كه هر شب در خانه! خدا
ي هستي كه شوهر حالي كه تو زن مسلمان دانم آن چه هست؟ در دهد كه من نمي مي

داند كه من زني هستم و كسي را  مي. اين سهل بن حنيف است: نداري؟ آن زن گفت
شكند و براي من  رود و آنها را مي ندارم بنابراين، هنگام غروب نزد بتهاي قوم خود مي

تي سهل بن بنابراين، بعدها وق. گويد كه از آن به جاي هيزم استفاده كن آورد و مي مي
  1.ستود حنيف نزد علي در عراق درگذشت، علي اين شاهكار او را مي

  نقطة تحول در تاريخ زندگي  هجرت پيامبر اكرم -24
ترين رخدادي است كه  از مكة مكرمه به مدينه منوره بزرگ  هجرت پيامبر اكرم

زيست و  يهاي آن را كه با آن م مجراي تاريخ را تغيير داد و مسير زندگي و برنامه
هايي كه به صورت قوانين و نظمها و عرفها و عادتها و اخالق و رفتار براي افراد و  شيوه

خردي و گمراهي و هدايت  گروهها و عقايد و عبادتها و علم و شناخت و جهالت و بي
  2.اي براي زندگي بودند، را عوض كرد و عدالت و ستم برنامه

   هجرت از سنتهاي پيامبران الهي است -25
چيز تازه و نو   هجرت در راه خدا سنتي ديرينه است و هجرت پيامبرمان محمد

از   اگر پيامبر اكرم. هايشان نبود پيدايي در زندگي پيامبران براي ياري كردن عقيده
وطن و زادگاهش به خاطر دعوت و حفظ آن و ايجاد محيطي آباد كه دعوت را 

د، برادران پيامبر او بيش از وطنهاي خود به كند، هجرت نمو پذيرد و از آن دفاع مي مي
اند؛ زيرا باقي  هايي كه سبب هجرت پيامبر ما گرديد، هجرت كرده خاطر همين انگيزه

                                                           
 .421، ص 2، محمد الصادق عرجون، ج محمد رسول اهللا - 1
 .423، ص 2همان، ج  - 2



  627و رفيق سفرش، ابوبكر صديق هجرت پيامبر اكرم

ماندن دعوت در سرزميني كه نه تنها ياري دهندة پيشرفت و گسترش آن نيست؛ بلكه 
كند تا در  مينمايد و بسا آن را وادار  كند و حركت آن را فلج مي مسير آن را كج مي

هايي از  برد و قرآن كريم نمونه اي بسيار تنگ و كوچك بماند، دعوت را از بين مي دايره
هجرت پيامبران و پيروانشان از امتهاي گذشته را براي ما بيان كرده است تا به روشني 
يكي از سنتهاي خدا در مورد دعوتها براي ما آشكار گردد تا انسان مؤمن براي هميشه 

واستند او را از ايمان و عزتش دور سازند و به او توهين نمايند و بر جوانمردي وقتي خ
اين برخي از درسها و آموختنيهايي . 1و ارزش او تجاوز نمايند، به اين سنت عمل نمايند

گذاريم؛ چرا كه  نماييم و بقيه آن را بر عهدة خوانندگان مي بودند كه به ذكر آن اكتفا مي
  .گردد زيادي از اين رخداد بزرگ استنباط مي درسها و آموختنيهاي
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  فصل دوم 
مژده به آنان و هشدار و وعيد براي  ستايش مهاجران و نويد و

  متخلفان هجرت

ترين  از مكه به مدينه به عنوان نقطه تحول در تاريخ مسلمانان مهم  هجرت پيامبر اكرم
ل از هجرت، امتي بودند كه مسلمانان قب. شود رخداد در تاريخ دعوت اسالمي شمرده مي
پرداختند بدون اينكه داراي حكومت و كياني  به دعوت مردم به سوي پروردگار مي

سياسي باشند تا به حمايت داعيان بپردازد و اذيت و آزاري كه دشمنانشان به آنها 
  .رساندند، از آنها دور نمايد مي

ش اسالم را در اين دولت كه گستر. اما بعد از هجرت، دولت دعوت شكل گرفت
فرستاد و  داخل جزيرة عربي و خارجي از آن به عهده گرفته بود، داعيان را به شهرها مي

ضامن دفاع از آنها و حمايت از هر نوع تجاوزي كه ممكن بود، بر آنها انجام گيرد، بود؛ 
  1.گرچه اين حمايت و دفاع به درگيري و جنگ منجر شود

و علوم آن، جايگاه مهمي دارد؛ چنانكه علما  از طرفي هجرت نبوي در فهميدن قرآن
اند، بر اين اساس كه آيات مكي، آياتي هستند كه   ميان آيات مكي و مدني فرق گذاشته

اند حتي اگر  اند و مدني آياتي هستند كه بعد از هجرت نازل شده قبل از مكه نازل شده
  : برخي عبارتند از  كه ده باشند واين موضوع فوائدي دارددر خارج از مدينه نازل ش

هاي قرآن كريم و استفاده از آن در روشهاي دعوت به  لمس و درك كردن شيوه - 1
  .سوي خدا

؛ چراكه 2از خالل آيات قرآني  آگاهي يافتن از زندگي و سيره پيامبر اكرم - 2
داراي اهميتي زياد است و قرآن كريم، مؤمنان را براي هجرت   هجرت پيامبر اكرم

هاي گوناگوني برانگيخته و تشويق نموده است؛ گاهي  ه خدا به شيوهكردن در را

                                                           
 .13، دكتر محمد ابوفارس، ص الهجرة النبويه - 1
 .59ان، ص ، قطمباحث في علوم القرآن - 2
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دهد و  كند و گاهي به مهاجران نويد و مژده مي مهاجران را با صفتهاي نيكو ستايش مي
  1.دهد نمايد و به آنان هشدار مي اند، تهديد مي گاهي كساني را كه هجرت نكرده

  
  ستايش مهاجران با صفتهاي پسنديده: نخست 

ند متعال مهاجران را در قرآن كريم با صفتهايي پسنديده و متمايز ستوده است؛ خداو
اذيت و . چون آنها از سرزمين خود بيرون كرده شدند و اموال خود را از دست دادند

آزار و ستم و برخورد بد خويشاوندان آنها در مكه آنان را مجبور كرد تا مكه را ترك 
پروردگارا ما اهللا است؛ پس : ز مكه اين بود كه گفتند نمايند و عامل اصلي اخراج آنان ا

  2: فتهاي متمايز مهاجران عبارتند ازترين ص مهم
  اخالص -1

  : خداوند متعال فرموده است
 Ï™!# ts) àù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#    )8 ،حشر(  
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند بيرون رانده شده
  ».راستانند دهند، اينان پيغمبرش را ياري مي

⎯ tβθäótGö6tƒ WξôÒsù z: فرمودة الهي ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ  نمايد كه آنها  بر اين داللت مي
  3.اند فقط براي طلب رضا و خشنودي خدا از خانه و كاشانه خود بيرون آمده

  صبر -2
يكي از ديگر صفتهاي مهاجران و اخالق متمايز آنها كه خداوند آنان را به خاطر آن 

  : فرمايد ل ميده است، صبر و بردباري است؛ چنانكه خداوند متعاستو

                                                           
 .84، ص الهجرة في القرآن الكريم - 1
 .با اندكي تصرف 85همان، ص  - 2
 .86همان، ص  - 3
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 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θçΗÍ>àß öΝßγ̈ΖsÈhθt7ãΨ s9 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Zπ uΖ|¡ym ( ãô_V{ uρ ÍοtÅzFψ$# çt9 ø.r& 4 öθs9 (#θçΡ% x. tβθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρçy9|¹ 4’n? tãuρ 

óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=2 uθtGtƒ    )42 – 41 ،نحل(  
كساني كه براي خدا هجرت كردند، پس از آنكه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، «

تر  دهيم و پاداش اخروي بزرگ در اين دنيا جايگاه و پايگاه خوبي بدانان مي
  ».است، اگر بدانند

  : فرمايد و خداوند مي
 ¢ΟèO χ Î) š−/ u‘ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#ρãy_$yδ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖ ÏFèù ¢ΟèO (#ρß‰yγ≈ y_ 

(#ÿρ çy9 |¹uρ χ Î) š −/u‘ .⎯ÏΒ $yδÏ‰ ÷èt/ Ö‘θàtós9 ÒΟ‹Ïm§‘    )110 ،نحل(  
سپس بدان اي محمد كه پروردگار تو نسبت به كساني كه مورد شكنجه و آزار «

قرار گرفتند و بعد از آن جهاد نمودند، شكيبايي ورزيدند داراي مغفرت و 
  ».ت بسياري استمرحم

  صداقت و راستي -3
اي كه خداوند به خاطر آن مهاجران را ستوده است، صدق و  از جمله صفتهاي پسنديده

  : فرمايد خداوند متعال مي. ستي استرا
 Ï™!# ts) àù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#    )8 ،حشر(  
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند بيرون رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي
‘ $ZΡ≡uθôÊÍ: گويد  بغوي در تفسير خودش مي uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 šÍ×̄≈ s9 'ρé& 

ãΝ èδ tβθè%Ï‰≈ ¢Á9 $#  قتاده گفته است اين مهاجران كه . يعني در ايمان خود صادق هستند
عشق خدا و پيامبرش اند و به محبت و  هاي خود را ترك كرده ها و اموال و قبيله خانه

اند و با وجود سختيهايي كه در آن قرار داشتند، اسالم را انتخاب كردند؛ حتي  بيرون آمده
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بست تا كمرش  ما ذكر شده است كه فرد از گرسنگي بر شكم خود سنگ مي براي 
  1.خوابيد و پوشاك ديگري نداشت راست باشد و فرد در زمستان زير حصير مي

  فدايي جهاد و جان -4
  : فرمايد  خداوند متعال مي
 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ 

ãΝ sàôãr& ºπ y_u‘ yŠ y‰ΨÏã «!$# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ç/èφ tβρ â“ Í←!$x ø9 $#    )20 ،توبه(  
ر راه خدا با جان و مال اند و د اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
  ».باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

پايه و اصول دعوت پيامبران بر جان فدايي و قرباني دادن بنا نهاده گرديده است؛ 
ني سر سختي مواجه مچراكه آنان در راستاي دعوت با مخالفت و تكذيب و دش

گردند و آنان بايد با سرسختي و قوت ايمان و رسوخ عقيده با مخالفانشان به مبارزه  مي
شود و از آغاز دعوت  برخيزند؛ زيرا زندگي در ساية عقيده و جهاد و مبارزه خالصه مي

كه  اعالم نمود  نازل نمود، گويا به پيامبر اكرم lكه جبرئيل امين وحي را بر پيامبر اكرم
گفت   قومش او را مورد اذيت و آزار قرار خواهند داد و ورقه بن نوفل به پيامبر اكرم

اين رازدار بزرگ است كه بر موسي نازل شده است، كاش من در آن وقت جوان و «: 
آن گاه پيامبر . بودم كنند، زنده مي كاش من زماني كه قومت تو را بيرون مي 2بودم قوي مي

بله هيچ مردي مانند آنچه تو : ا مرا بيرون خواهند كرد؟ ورقه گفتآنهآيا : فرمود  خدا
اي، نياورده است مگر اينكه با او دشمني شده است و اگر زنده بمانم با تمام  آورده

  3».قدرت تو را ياري خواهم كرد
حادثه هجرت مشتمل بر جان فداييها و قربانيها و فداكاريهاي جاني و مالي فراواني 

و شايد آنچه در اين زمينه قابل تأمل است، اينكه قرباني دادن . 4باشند مي در راه خدا

                                                           
 .318، ص 4، ج تفسير بغوي - 1
 .142، ص 1حاشيه صحيح مسلم، ج  - 2
 .142، ص 1، ج 252، كتاب االيمان، باب بدء الوحي، حديث شماره مسلم - 3
 .104، ص الهجرة في القرآن الكريم - 4
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مالزم جهاد در راه خداست؛ زيرا جهاد بدون قرباني معنا و مفهوم اصلي خود را 
  1.يابد نمي

  كنند مهاجران، خدا و پيامبرش را ياري مي -5
  : خداوند متعال فرموده است

 Ï™!# ts) àù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#    )8 ،حشر(  
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند شده بيرون رانده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي

خداوند متعال در اين آية كريمه، مهاجران را به اين دليل كه خدا و پيامبرش را ياري 
نمودن دهند، ستوده است؛ چراكه تنها دليل آنان براي مهاجرت از مكه به مدينه و رها  مي

اقوام و خويشاوندانشان ياري خدا و پيامبرش بود و ياري كردن خداوند براي به دست 
   :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي آمدن پيروزي و پايداري شرط است؛

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (# þθãΖtΒ#u™ βÎ) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ ÝÇΖtƒ ôMÎm6s[ ãƒuρ ö/ ä3tΒ#y‰ ø%r&   
  )7 ،محمد(  

كند و گامهايتان  خدا را ياري كنيد، خدا شما را ياري مي) دين(مؤمنان اگر اي «
  ».دارد را استوار مي

دهند تا شرط پيروزي و پايداري  چگونه مؤمنان، خدا را ياري مي: گويد سيد قطب مي
  را كه خداوند براي آنها نويد داده است، به دست بياورند؟

د را فقط براي او خالص بگردانند و با او حق خداوند بر آنها اين است كه عبادت خو
چيزي را شريك نسازند نه شرك جلي و نه شرك خفي و هيچ چيزي را در وجود و 
دلهاي خود با او برابر نكنند و خداوند را از خود و از همه چيزهايي كه دوست داشته 

ا و پنهان ها و گرايشها و حركتها و متوقفگاهه شوند، بيشتر دوست بدارند و در عالقه مي
و آشكار و در همة فعاليتهاي خويش او را حاكم قرار دهند؛ پس اين ياري كردن خدا 

اي از جهان هستي و زندگي  ريشه در جانها و وجود دارد و خداوند، شريعت و برنامه
                                                           

 .106ص  همان، - 1
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يابد و ياري  اش تحقق مي استوار است و ياري كردن خدا با ياري كردن شريعت و برنامه
براي اينكه شريعت در تمام زندگي بدون هيچ قيد و بندي حاكم  كردن خدا يعني تالش

  1.ايم قرار داده شود و اينجاست كه در واقعيت زندگي به ياري خدا برخاسته
  توكل كردن بر خداوند عزوجل -6

  : فرمايد خداوند متعال مي
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θçΗÍ>àß öΝßγ̈ΖsÈhθt7ãΨ s9 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Zπ uΖ|¡ym ( ãô_V{ uρ ÍοtÅzFψ$# çt9 ø.r& 4 öθs9 (#θçΡ% x. tβθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρçy9|¹ 4’n? tãuρ 

óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=2 uθtGtƒ    )42 – 41 ،نحل(  
كساني كه براي خدا هجرت كردند، پس از آنكه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، «

تر  دهيم و پاداش اخروي بزرگ اه خوبي بدانان ميدر اين دنيا جايگاه و پايگ
  ».است، اگر بدانند

كنند نه بر غير از خدا؛  كند كه آنها بر خدا توكل مي خداوند، مهاجران را ستايش مي
چراكه توكل نمودن بر خدا يكي از خصوصيات ايمان و عالمت آن است و توكل، منطق 

  : ايدفرم آن است؛ خداوند متعال مي ايمان و مقتضاي
 tΑ$s% ÈβŸξã_u‘ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# šχθèù$sƒs† zΝ yè÷Ρ r& ª!$# $yϑÍκön=tã (#θè=äz÷Š$# ãΝ Íκön=tã 

šU$t6ø9 $# # sŒÎ* sù çνθßϑçGù=yzyŠ öΝä3̄Ρ Î* sù tβθç7Î=≈ xî 4 ’n? tãuρ «!$# (#þθè=©. uθtGsù βÎ) ΟçGΨ ä. 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β    )23 ،مائده(  
ديشان نعمت داده بود، گفتند شما از دو نفر از مردان خدا ترس كه خداوند ب«

اگر وارد درواز شويد، شما پيروز خواهيد شد اگر . دروازه بر آنان وارد شويد
  ».مؤمن هستيد بر خدا توكل كنيد

  : فرمايد و خداوند متعال مي
 tΑ$s%uρ 4©y›θãΒ ÇΠöθs)≈ tƒ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. Λä⎢Ψ tΒ#u™ «!$$Î/ Ïμø‹n=yèsù (#þθè=©. uθs? βÎ) Λä⎢Ψä. 

t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡•Β    )84 ،يونس(  

                                                           
 .3288، ص 6، ج في ظالل القرآن - 1
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اي قوم من اگر واقعاً به خدا ايمان داريد؛ بر او توكل كنيد اگر : موسي گفت«
  ».ايد خود را بدو تسليم كرده

  : فرمايد و مي
 ôM s9$s% öΝ ßγs9 öΝßγè=ß™ â‘ βÎ) ß⎯ øtªΥ ωÎ) Öt±o0 öΝ à6è=÷VÏiΒ £⎯Å3≈ s9 uρ ©!$# ⎯ ßϑtƒ 4’n? tã 

⎯ tΒ â™!$t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã ( $tΒ uρ šχ%x. !$uΖs9 βr& Νä3uŠÏ? ù'̄Ρ ?⎯≈sÜù=Ý¡Î0 ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ 

«!$# 4 ’n? tãuρ «!$# È≅2uθtGuŠù= sù šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $#    )11 ،ابراهيم(  
ما جز انسانهايي همچون شما نيستيم و ليكن : پيغمبرانشان بديشان گفتند«

ا نسزد كه دليلي نهد و ما ر خداوند بر هر كس از بندگانش كه بخواهد، منت مي
  ».برايتان بياوريم، مگر با اجازة خدا و مؤمنان بايد به خدا توكل كنند و بس

اي كامل از توكل، در واقعيت زندگي  و اصحاب و ياران ايشان نمونه  پيامبر خدا
شود و چون آنها بر خداوند  در رخداد هجرت ارائه دادند كه در گذر زمان به آن اقتدا مي

كردند، خداوند آنها را ستايش كرد و بهترين پاداش را به آنها  توكل مياز روي اخالص 
  1.داد
  اميد -7

ميد است؛ يكي از صفتهاي پسنديده مهاجران كه خداوند آنها را بر آن ستوده است، ا
  : فرمايد خداوند متعال مي
 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ z⎯ƒÉ‹©9$# uρ (#ρãy_$yδ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& tβθã_ötƒ |M yϑômu‘ «!$# 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘    )218 ،بقره(  
اند و در راه خدا جهاد  اند و كساني كه هجرت نموده كساني كه ايمان آورده«

  ».دارند و خداوند آمرزندة و مهربان است اند، آنان رحمت خدا را چشم مي كرده
 tβθã_öمنظور از كلمة  tƒ   آيه با وجود آنكه خداوند آنها را ستوده است اين اين

است كه هيچ كس دراين دنيا با وجود اينكه از نظر معنوي به مراتب بااليي دست يافته 
داند كه خاتمه او  يكي اينكه او نمي: رود به دو دليل ند كه به بهشت ميدا باشد، اما نمي

تكيه نكند؛ پس اينها را خدا  تواند بر عمل خود چگونه خواهد بود و دوم اينكه نمي
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  635و رفيق سفرش، ابوبكر صديق هجرت پيامبر اكرم

بخشيده است و با وجود اين آنها به رحمت الهي اميدوار بودند و اين به دليل ايمان 
  1.عميق و استوار آنهاست

  اتباع و پيروي از پيامبر اكرم  -8
نمايد اين  از جمله اموري كه بر جايگاه بزرگ و عظيم هجرت در قرآن كريم داللت مي

 ل مهاجران و انصار را توصيف نموده است كه آنها از پيامبر اكرماست كه خداوند متعا
  : فرمايد كنند؛ خداوند متعال مي ميپيروي 

 ‰s) ©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc© É<̈Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# uρ Í‘$|ÁΡ F{$# uρ š⎥⎪Ï%©!$# 

çνθãèt7̈? $# ’Îû Ïπ tã$y™ Íοtó¡ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌsù óΟßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO 

z>$s? óΟÎγøŠn=tæ 4 …çμ ¯Ρ Î) óΟÎγÎ/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠÏm§‘    )117 ،توبه(  
مهاجرين و انصاري . خداوند توبه پيغمبر و توبه مهاجرين و انصار را پذيرفت«

اي از آنان  كه در روزگار سختي از پيغمبر پيروي كردند؛ بعد از آنكه دلهاي دسته
شود، باز هم خداوند توبه آنان را پذيرفت؛ چراكه او  اندكي مانده بود كه منحرف
  ».بسيار رئوف و مهربان است

در گفتار و اعمالشان   مهاجران و انصار كساني هستند كه نه تنها از پيامبر اكرم
نمايند بنابراين، آنها با اين كار  كنند؛ بلكه در لحظه سختي هم از او پيروي مي پيروي مي

  .اند كه خداوند توبه آنها را بپذيرد تند و شايستهسزاوار مقامي بزرگ هس
سالي و در شرايط  اين آيه در غزوة تبوك نازل شده است؛ چون اين جنگ در قحط

  .سخت و گرماي شديد و كمبود توشه و آب بر مسلمانان واجب گرديد
ميزان مشقت و سختي كه . در شدت گرما آنها به سوي تبوك رفتند: گويد قتاده مي

دانيم كه دو نفر يك خرما را بين  ما همين قدر مي. داند آن دچار شدند را خدا مي آنها با
كردند كه يكي آن  كردند و چند نفر يك خرما را بين خود رد و بدل مي خود تقسيم مي

مكيد و  نوشيد؛ سپس باز آن را مي داد و بر آن آب مي مكيد؛ سپس به ديگري مي را مي
  2.د توبة آنها را پذيرفت و آنان را سالم برگرداندنوشيد؛ پس خداون بر آن آب مي

نمايد و به روشني بين ايمان و  بر حقيقت ايمان داللت مي  پيروي از پيامبر اكرم
گذارد همان طور كه پيروي كردن دليلي بر محبت خداست و محبت خدا  كفر فرق مي
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ست مگر اينكه با چيزي نيست كه فقط با زبان ادعا شود و شيفتگي و دلباختگي چيزي ني
آن پيروي كردن از پيامبر خدا همراه باشد و بر رهنمودها و راهنماييهاي او گام برداشته 

ايمان، كلماتي نيست كه گفته شود و . شود و برنامه او را در زندگي اجرا نمايد
احساساتي نيست كه برانگيخته گردد و شعار نيست كه بر پا شود؛ بلكه ايمان يعني 

رسالت آن را برعهده   اي كه پيامبر اكرم ا و پيامبر و عمل كردن به برنامهاطاعت از خد
  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال ميدارد

 ö≅è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈? $$sù ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª!$# öÏøótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 

3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ ö≅è% (#θãè‹ÏÛr& ©!$# š^θß™§9 $# uρ ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù 

©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#    )32 – 31 ،آل عمران(  
داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست  بگو اگر خدا را دوست مي«

بگو از خدا و از . بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزندة مهربان است
داري كنيد و اگر سرپيچي كنند، خداوند كافران را پيغمبر اطاعت و فرمانبر

  ».دارد دوست نمي
اين آيه كريمه پاسخ قاطعي است بر ادعاي «: گويد كثير در تفسير آيه مذكور ميابن 

. نمايند تبعيت نمي  كساني كه مدعي محبت خدا هستند، اما از راه و روش پيامبر اكرم
د و بر طريق محمدي نيست محكوم نماي هر كسي را كه ادعاي محبت خدا را مي

نمايد؛ زيرا در حقيقت ادعاي چنين فردي در واقع دروغ است مگر اينكه از شريعت  مي
همان طور كه در حديث  1در گفتار و افعال پيروي نمايد  دين پيامبر اكرم محمد و

هر كس كاري انجام دهد كه ما بر آن «: ثابت است كه فرمود  صحيح از پيامبر اكرم
  2».ايم؛ پس آن كار مردود است ار دستور ندادهك
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  پيشي گرفتن و سبقت در ايمان و عمل -9
  : فرمايد خداوند متعال مي
 šχθà)Î6≈ ¡¡9$# uρ tβθä9 ¨ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$|ÁΡ F{$# uρ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7̈? $# 

9⎯≈|¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çμ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝ çλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìôfs? 

$yγtFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$pκÏù #Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθx ø9$# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $#    )100 ،توبه(  
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «

و ايشان  گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنها خشنود است
هم از خدا خشنود و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير 

مانند، اين  ها جاري است و جاودانه در آن مي درختان و كاخهاي آن رودخانه
  ».است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ

رازي گفته است سبقت در ايمان، باعث فضيلت است؛ زيرا اقدام آنها به انجام اين 
هر كس «: فرمايد مي  پيامبر اكرم. شود تا ديگران به آنها اقتدا نمايند رها باعث ميكا

گذاري كند، پاداش آن و پاداش هر كس به آن عمل كند تا روز قيامت  سنت نيكي را پايه
هاي مردم در احوال ديني و دنيوي از آنچه از افراد مانند خود  زيرا انگيزه» .1رسد به او مي

  2.شود بنابراين، مهاجران سران و سردارن مسلمانان هستند ويت ميبينند، تق مي
اند، را  اين گونه خداوند متعال آن دسته از مهاجران اوليه كه قبل از همه هجرت كرده

از ميان عنصرهاي يكتا و كميابي كه فشارها و شكنجه و گرسنگي و غربت و عذاب و 
رد تا آنها پاية محكم اين دين در مرگ در بدترين صورتها را تحمل كردند، انتخاب ك

مكه و بعد از آن پاية محكم اين دين در مدينه همراه آن دسته از انصار كه در ياري 
انصار گرچه در آغاز امر با مشكالت آن . كردن و ايمان پيشي گرفته بودند، قرار گيرند

بيعت (  اكرمگونه كه مهاجران گرفتار شدند، برخورد نكردند، اما بيعت آنان با پيامبر 
بر اين داللت كرد كه آنها داراي سرشتي پاك هستند كه با طبيعت اين دين سازگار ) عقبه
  .است

مهاجران و انصار پايه بسيار محكمي در جامعه عربي براي اسالم تشكيل دادند، اما 
افرادي كه اين فشارها را تحمل نكردند، در مورد دين خود دچار فتنه شدند و بار ديگر 
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اهليت برگشتند و اين افراد كه از دين برگشتند، بسيار اندك بودند؛ زيرا اين امر از به ج
قبل كامالً شناخته شده و مشخص بود بنابراين، هيچ كس از جاهليت به اسالم روي 

گذاشت به جز عنصرهاي منتخب كه در  آورد و در راه خاردار و خطرناك قدم نمي نمي
و براساس تحمل اين مشكالت و گرفتاريها،  1شتندساختن وجود ايماني خود نظير ندا

شود كه در راه خدا انفاق كردند  مقام مهاجران و جايگاه واالي آنها براي ما مشخص مي
پذيرفت و ياران اندكي داشت و  و كارزا نمودند، در حالي كه عقيدة اسالمي را كسي نمي

برود و قدرتي وجود نداشت و اي از آن  خورد كه اميد فايده اي به چشم نمي در افق سايه
راحتي و آسايشي نبود و اينها همه بيانگر اين است كه آنها با كساني كه بعد از اين 

  2.شرايط سخت، انفاق كردند و به مبارزه برخاستند، برابر نيستند
  : فرمايد  خداوند متعال مي
 $tΒ uρ ö/ ä3s9 ωr& (#θà)ÏΖ è? ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ¬!uρ ÛW≡uÏΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 

Ÿω “ÈθtGó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t,xΡr& ⎯ÏΒ È≅ö6s% Ëx÷Gx ø9$# Ÿ≅ tG≈ s%uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ sàôãr& 

Zπ y_u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θà) xΡr& .⎯ ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#θè=tG≈ s%uρ 4 yξä. uρ y‰tãuρ ª!$# 4©o_ ó¡çtø: $# 4 ª!$# uρ 

$yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Î7yz    )10 ،حديد(  
چرا در راه خدا نبايد ببخشيد و خرج كنيد و حال اينكه بر جاي مانده آسمانها «

اند و  بخشيده) مكه(رسد؟ كساني از شما كه پيش از فتح مكه  و زمين به خدا مي
آنان درجه و . برابر و يكسان نيستند) با ديگران(اند  جنگيده) در راه خدا(

است كه بعد از فتح بذل و بخشش  مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني
دهد  اند، اما به هر حال خداوند به همه وعدة پاداش نيكو مي اند و جنگيده نموده

  ».كنيد و او آگاه از هر آن چيزي است كه مي
انصار را بيان كرده ابن كثير در مورد آية سوره توبه كه فضيلت سابقين مهاجران و 

است كه از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار  خداوند بزرگ خبر داده: گويد است، مي
اند، راضي و خشنود است؛ پس واي به حال  و كساني كه به نيكي از آنها پيروي كرده

كسي كه با مهاجران و انصار كينه و دشمني داشته باشد يا آنها را و يا برخي از آنها را 
صوص سرور اصحاب پيامبر ناسزا بگويد يا نسبت به آنها كينه و نفرت داشته باشد؛ به خ
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توانند به  اينها چگونه مي. و بهترين آنها و خليفة بزرگ، ابوبكر بن ابي قحافه  اكرم
گويند كه خداوند از آنها راضي شده  قرآن ايمان داشته باشند، وقتي كساني را ناسزا مي

است؟ و اما اهل سنت كساني را كه خداوند از آنها راضي است، دوست دارند و 
گويند و هر كس را كه  اند، ناسزا مي تايند و هر كس را خدا و پيامبرش ناسزا گفتهس مي

كند، دشمني  دارند و با هر كس كه با خدا دشمني مي دارد، دوست مي خدا را دوست مي
گذار نيستند و از طرف  كنند و بدعت  پيروي مي  ورزند و اهل سنت از پيامبر اكرم مي

كنند بنابراين، اهل سنت گروه رستگار خدا و بندگان  خود چيزي در دين ايجاد نمي
  1.مؤمن او هستند

  رستگاري -10
  : فرمايد خداوند متعال مي
 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ 

ãΝ sàôãr& ºπ y_u‘ yŠ y‰ΨÏã «!$# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ç/èφ tβρ â“ Í←!$x ø9 $#    )20 ،توبه(  
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
  ».باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

/ çابومسعود در تفسير آيه  èφ tβρ â“ Í←!$x ø9$#  آنها به رستگاري بزرگ يا : فته استگ
رستگاري مطلق اختصاص دارند و گويا رستگاري ديگران در برابر رستگاري آنها 

  2.شود رستگاري شمرده نمي
باشند،  خداوند بزرگ، مهاجران را بر اين اساس كه آنها سزاوار رستگاري بزرگ مي

و رستگاري و گيرد  ستوده است؛ چون اين رستگاري از منبع عظمت سرچشمه مي
دهد كه آنها در آخرت از  تر از اين وجود ندارد كه خداوند به آنها خبر مي سعادتي بزرگ

خداوند متعال . اهند بودرستگاران هستند و وارد بهشت خواهند شد و از دوزخ دور خو
  : فرمايد مي
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 ‘≅ä. <§ø tΡ èπ s)Í← !# sŒ ÏNöθpR ùQ$# 3 $yϑ̄Ρ Î) uρ šχöθ©ùuθè? öΝà2 u‘θã_é& tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( 

⎯ yϑsù yyÌ“ ômã— Ç⎯ tã Í‘$̈Ψ9$# Ÿ≅ Åz÷Šé&uρ sπ̈Ψ yfø9 $# ô‰s) sù y—$sù 3 $tΒ uρ äο4θuŠy⇔ ø9$# !$u‹÷Ρ ‘$!$# ωÎ) 

ßì≈ tFtΒ Í‘ρ ãäóø9 $#    )185 ،ال عمران(  
گمان به شما پاداش خودتان به تمام و  چشد و بي هر كسي مزة مرگ را مي«

د و هر كه از آتش دوزخ به دور گردد و به شو كمال در روز رستاخيز داده مي
بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و نجات پيدا كرده است و 

  ».زندگي دنيا چيزي جز كاالي فريب نيست
  ايمان حقيقي و راستين -11

اي كه خداوند مهاجران را بر آن در كتاب بزرگش  يكي ديگر از اين صفتهاي پسنديده
  : فرمايد عال ميفت ايمان حقيقي و راستين است؛ خداوند متستوده است، ص
 š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪É‹©9 $#uρ (#ρuρ#u™ 

(#ÿρ ç|ÇtΡ ¨ρ šÍ×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $y) ym 4 Ν çλ°; ×οtÏ øó̈Β ×−ø—Í‘ uρ ×ΛqÌx.    
  )74 ،انفال(  

اند و در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت كرده كساني كه ايمان آورده گمان بي«
اند، حقيقتاً مؤمن و با  اند و ياري كرده اند و همچنين كساني كه پناه داده نموده

  ».ايمانند و براي آنان آمرزش و روزي شايسته است
د در اينجا خداوند دانا و آگاه از مهاجران به عنوان مؤمنان حقيقي و واقعي يا

در   نمونة حقيقي ايمان هستند كه ايمان بعد از پيامبر اكرم  نمايد؛ پس مهاجران مي
كند؛ همان طور كه آنها الگوي نيكو براي كساني هستند  وجود و زندگي آنها نماد پيدا مي

آيند و صورت حقيقي در ترجمان صفتهاي پسنديده در واقعيت  كه بعد از آنها مي
  : فرمايد مي باشند؛ چنانكه ندگي ميز

 $yϑ̄Ρ Î) šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# # sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î=è? 

öΝ Íκön=tã …çμ çG≈ tƒ# u™ öΝåκøEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tãuρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=©. uθtGtƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï%©!$# 

šχθßϑ‹É)ãƒ nο4θn=¢Á9 $# $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $y) ym 4 öΝçλ°; ìM≈y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ ×οtÏ øótΒ uρ ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2    
  )4 – 2 ،انفال(  
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مؤمنان تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان «
افزايد و  مي شود، بر ايمانشان گردد و هنگامي كه آيات او بر آنان خوانده مي مي

خوانند  ن كه بايد ميآنان كسانيند كه نماز را چنا. كنند بر پروردگار خود توكل مي
آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي . بخشند ايم مي يشان عطاء كردها و از آنچه به

درجات عالي، مغفرت الهي و روزي پاك و فراوان در پيشگاه خداي خود 
  ».باشند مي

كند و هر كس به اين  يده در زندگي مهاجران نماد پيدا ميصفتهاي ذكر شدة پسند
  1.رود صفتها متصف باشد، مؤمن راستين به شمار مي

  
  نويد به مهاجران: دوم

سپس خداوند برخي از نعمتهايي را كه به مهاجران وعده و نويد داده است كه در دنيا و 
  : ا عبارتند ازبرخي از اين نعمته. كند، ذكر كرده است آخرت به آنها عطا مي

  روزي فراوان در دنيا -1
  : فرمايد خداوند متعال مي
 ⎯ tΒ uρ öÅ_$pκç‰ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ô‰ Ågs† ’Îû ÇÚö‘ F{$# $Vϑxî≡tãΒ #ZÏWx. Zπ yèy™ uρ 4 ⎯ tΒ uρ 

ólãøƒs† .⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷ t/ # ·Å_$yγãΒ ’n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ §Ν èO çμ ø. Í‘ô‰ ãƒ ßNöθpR ùQ$# ô‰s) sù yìs%uρ 

…çνãô_r& ’n? tã «!$# 3 tβ% x. uρ ª!$# #Y‘θà xî $VϑŠÏm§‘    )100 ،نساء(  
بيند كه  كسي كه در راه خدا هجرت كند، سرزمينهاي فراخ و آزادي فراوان مي«

مالد و گشايش و آسايش خواهد يافت و هر  بيني دشمنان را به خاك مذلت مي
ند و سپس مرگ كه از خانة خود بيرون آيد و به سوي خدا و رسول هجرت ك

  ».او را دريابد، اجرش بر عهدة خداست و خداوند بسي آمرزنده و مهربان است
و از جمله گشايش و فراخي روزي براي آنها در دنيا اين است كه خداوند غنايم 

  : فرمايد آنان گردانيد؛ چنانكه مي زيادي را عايد
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 ™!# ts) àù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#    )8 ،حشر(  
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

خواهند و خدا و  خدا و خشنودي او را مي كساني كه فضل. اند بيرون رانده شده
  ».انندگويدهند، اينان راست پيغمبرش را ياري مي

اند،  پس غنايم از آن ايشان است؛ چراكه آنها از خانه و كاشانة خود بيرون رانده شده
  1.بنابراين، آنها از همة مردم به آن سزاوارترند

اين است كه خداوند نفسهاي  و از جمله فراخي و فراواني روزي براي آنها در دنيا
؛ زي پاك گرداند و دلهاي آنان را براي مهاجران باز و گشاده نمودر و انصار را از بخل

  :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ ρ â™§θt7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$# uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ ty_$ yδ öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ 

tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ 

tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9 $#    )9 ،حشر(  
در (آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را «

دارند كه به پيش ايشان مهاجرت  كساني را دوست مي) توار داشتنددل خود اس
كنند به چيزهائي كه به مهاجران  اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي كرده

دهند هر چند كه خود سخت  داده شده است وايشان را بر خود ترجيح مي
يشان كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون گردند، ا. نيازمند باشند

  ».قطعاً رستگارند
خداوند به مهاجران وعده داده است كه در دنيا روزي آنها را فراوان خواهد كرد و 
اين وعده تحقق يافت؛ چون خداوند عزوجل در برنامه الهي قرآني خود به روشني و 

دارد كه از آن  پردازد و هيچ چيزي از خطرها را از او پنهان نمي شيوايي به امور انسان مي
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له خبر مرگ است، اما با بيان حقيقتهايي ديگر و با تضمين خداوند سبحان به او جم
و ... دارد كه هجرت در راه خداست  بخشد؛ پس خداوند مقرر و معين مي آرامش مي

تنها هجرت معتبر در اسالم همين است؛ پس هجرت براي ثروت و يا هجرت به خاطر 
تها و شهوتها و يا هجرت براي كااليي از نجات يافتن از رنجها و يا هجرت به خاطر لذ

گردد، اما هر كس در راه خدا هجرت كند، در  كاالهاي دنيوي، هجرت محسوب نمي
شود و به مصيبتي دچار  يابد و زمين براي او تنگ نمي زمين گشادگي و فراخي مي

؛ چون خداوند او را 1دهد گردد و وسيلة نجات و روزي و زندگي را از دست نمي نمي
  .كند نمايد و اشتباه او را اصالح مي ري مييا
  زدودن بديهاي آنان و آمرزش گناهانشان -2

يكي ديگر از نعمتهايي كه خداوند متعال به مهاجران وعده داده اين است كه بديهايشان 
  : آمرزد نمايد وگناهانشان را مي ميرا دور 

 z>$yftFó™ $$sù öΝ ßγs9 öΝßγš/ u‘ ’ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊé& Ÿ≅uΗxå 9≅Ïϑ≈ tã Ν ä3ΨÏiΒ ⎯ ÏiΒ @x. sŒ ÷ρ r& 

4© s\Ρ é& ( Νä3àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù÷èt/ ( t⎦⎪Ï%©!$$sù (#ρãy_$yδ (#θã_Ì÷zé&uρ ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ 

(#ρèŒρ é&uρ ’Îû ’Í?‹Î6y™ (#θè=tG≈ s%uρ (#θè=ÏFè%uρ ¨βtÏe x. _{ öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$t↔Íh‹y™ öΝßγ̈Ψ n=Ï{÷Š_{ uρ 

;M≈̈Ζy_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $pκÉJ øtrB ã≈ yγ÷Ρ F{$# $\/#uθrO ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 3 ª!$# uρ …çνy‰Ψ Ïã ß⎯ ó¡ãm 

É>#uθ̈W9 $#    )195 ،آل عمران(  
پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت و پاسخشان را داد كه من عمل هيچ «

كسي از شما را كه به كار برخاسته باشد، خواه زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم 
هاي  ة ديگر هستيد، آنانكه هجرت كردند و از خانهاي از شما از پار پاره. كرد

خود رانده شدند و در راه من اذيت و آزارشان رساندند و جنگيدند و كشته 
بهشتي كه . آورم بخشم و به بهشتشان در مي شدند، هر آينه گناهاشان را مي

اين پاداشي از سوي خدا است و پاداش نيكو . ها در زير آن روان است رودخانه
  ».نزد خدا استتنها 
هايي  ترين وسيله نيز احاديث زيادي در بيان اينكه هجرت از بزرگ  از پيامبر اكرم

شود، روايت شده  نمايد و سبب بخشيده شدن گناهان مي است كه گناهان را دور مي
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به : شماسه مهري روايت شده است كه گفتاز جمله حديثي است كه از ابي . است
را به اش  زياد گريه كرد و چهره. و او در بستر مرگ بودبالين عمرو بن عاص آمديم 

تو مژده نداده است؟  به  مگر پيامبر اكرم! پدرجان: فرزندش گفت. ديوار برگرداند
بهترين چيز گواهي دادن به اين : اش را برگرداند و گفت عمرو چهره :گويد راوي مي

ه حالت قرار داشتم تو من در س. است كه معبودي جز خدا نيست و محمد پيامبر اوست
ورزيد و بسيار دوست  دشمني نمي  مرا ديدي كه هيچ كس بيشتر از من با پيامبر اكرم

مردم، قطعاً جايگاه من دوزخ بود،  اگر من در آن حالت مي. داشتم كه او را به قتل برسانم
دست  :آمدم و گفتم  اما وقتي خداوند اسالم را در قلب من قرار داد، نزد پيامبر اكرم

خود را بده تا با تو بيعت كنم، او دستش را گشود، اما من دست خود را بسته نگاه 
. خواهم شرط بگذارم مي: تو را چه شده است؟ گفتم! عمرو: فرمود  پيامبر اكرم. داشتم
داني كه اسالم  مگر نمي: فرمود. اينكه گناهانم بخشيده شوندچه شرطي؟ گفتم : فرمود

كند؟ و هجرت گناهان پيش از آن را  ز آن بوده است، نابود ميهمة آنچه را كه پيش ا
كند؟ و افزود كه بعد از مسلمان شدن  نمايد و حج گناهان گذشته را محو مي محو مي

تر از پيامبر نبود بنابراين، هيچ گاه از ديدن او  تر و گرامي هيچ كس براي من محبوب
شدم كه اورا   اگر پرسيده ميداشتم و  شدم؛ چون او را خيلي بزرگ مي  خسته نمي

كردم، ايشان را  توانستم او را توصيف كنم؛ چون وقتي به او نگاه مي توصيف كنم، نمي
مردم، اميدوار بودم كه جايگاه من  ديدم و اگر در آن حالت مي باالتر از آنچه بود مي

دانم حالت من در آن چگونه  بهشت باشد؛ سپس چيزهايي در اختيار گرفتيم كه نمي
گري همراه من نباشد و آتش روشن نكنيد و  خواهد بود؛ پس هر گاه من مردم، زن نوحه

اي كه شتري را  هرگاه مرا دفن كرديد بر من خاك بريزيد؛ سپس اطراف قبر من به اندازه
شود، بايستيد تا با شما انس بگيرم و ببينم كه چه  ذبح كنند و گوشتهايش تقسيم مي

  1.دهم مي پاسخي به قاصدان پروردگارم
جايگاه اسالم و هجرت و حج، بسيار بزرگ : ه استنووي در شرح اين حديث گفت

كند و  است و هر يك از اين كارها گناهاني را كه پيش از آن انجام شده است، محو مي
نيز مستحب است كه فردي كه در حالت مرگ قرار دارد، گوشزد شود كه گمان نيك به 

اميدبخش و احاديثي كه از بخشوده شدن گناهان سخن پروردگارش داشته باشد و آيات 
اند، نزد او تالوت شوند و به نعمتهايي كه خداوند براي مسلمانان آماده كرده است،  گفته
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مژده داده شود تا به خداوند حسن ظن داشته باشد و بر همان حسن ظن بميرد و رعايت 
  1.اين ادب به اتفاق مستحب است

  ان نزد پروردگارارزش و مقام معنوي آن -3
خداوند متعال به كساني كه ايمان آوردند و در راه خدا با مالها و جانهايشان به هجرت و 

ند دارند؛ خداوند متعال اند، وعده داده است كه مقام بزرگي نزد خداو جهاد پرداخته
  : فرمايد مي

 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ 

ãΝ sàôãr& ºπ y_u‘ yŠ y‰ΨÏã «!$# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ç/èφ tβρ â“ Í←!$x ø9 $#    )20 ،توبه(  
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
  ».باشند تگاران و به مقصود رسندگان ميرس

كساني كه داراي اين چهار صفت باشند، در نهايت بزرگي و : گويد فخر رازي مي
وقتي كفر از . روح، بدن و مال: ؛ چون انسان متشكل از سه چيز استبلندي قرار دارند

ا روح دور شود و ايمان در آن جاي گيرد، به مقام شايستة خود دست يافته است، ام
گردند و به علت پرداختن به جهاد درمعرض  جسم و مال بر اثر هجرت دچار نقصان مي

گيرند و شكي نيست كه انسان، مال و جان را دوست دارد و از آنها در  نابودي قرار مي
نمايد كه به محبوبي باالتر دست يابد؛ پس براي آنان طلب  صورتي رويگرداني مي

تر بود؛ چراكه آنان آخرت را بر جان و مال خويش  خشنودي خداوند از جان و مال مهم
ترجيح دادند؛ پس ثابت شد كه پس از حصول صفتهاي چهارگانة فوق، انسان به آخرين 

  2.رسد مقامهاي انسانيت مي
پس كساني كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد 

تري  ترين مقام هستند و به آنها پاداش بزرگ رگكردند، نزد خداوند داراي باالترين و بز
  .يابد كنند، اختصاص مي دهند و مسجدالحرام را آباد مي از كساني كه به حجاج آب مي

                                                           
 .138، ص الهجره في القرآن الكريم –با اندكي تصرف  125، ص 2ج ، شرح نووي بر صحيح مسلم - 1
 .و بعد از آن با اندكي تصرف 13، ص 16، ج تفسير رازي - 2
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پس كساني كه به فضيلت هجرت و جهاد با هر دو نوع، مالي و جاني، دست يافتند، 
  1.ندتري از كساني دارند كه داراي چنين فضيلتي نيست مقام باالتر و بزرگ

  آنها سزاوار بهشت و هميشه ماندن در آن هستند  -4
از جمله نعمتهايي كه خداوند براي مهاجران آماده كرده است، بهشت و جاودانه ماندن 

  : فرمايد خداوند متعال مي. آن است در
 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ 

ãΝ sàôãr& ºπ y_u‘ yŠ y‰ΨÏã «!$# 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ç/ èφ tβρ â“ Í←!$x ø9$# ∩⊄⊃∪ öΝ èδç Åe³t6ãƒ Οßγš/ u‘ 

7π yϑômtÎ/ çμ ÷ΨÏiΒ 5β≡uθôÊÍ‘ uρ ;M≈̈Ζy_uρ öΝçλ°; $pκÏù ÒΟŠÏètΡ íΟŠÉ) •Β ∩⊄⊇∪ š⎥⎪Ï$Î#≈ yz 

!$pκÏù #́‰t/ r& 4 ¨βÎ) ©!$# ÿ…çνy‰Ψ Ïã íô_r& ÒΟŠÏàtã    )22 – 20 ،توبه(  
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
پروردگارشان آنان را به رحمت خود . باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

همواره در . نعمتهاي جاودانه دارند دهد كه در آن و خوشنودي و بهشتي مژده مي
  ».گمان در پيشگاه خدا پاداش بزرگي موجود است مانند، بي بهشت ماندگار مي

ذكر كردن رحمت و رضوان و جنت به صيغة : گويد وكاني در تفسير اين آيات ميش
كنندگان و تصوير  نكره براي تعظيم و بيان بزرگي آن است و باالتر از توصيف وصف

گان است و نعيم مقيم يعني نعمت پايداري كه همواره هست و منقطع تصور كنند
  2.شود و ذكر ابد بعد از خلود براي تأكيد ابديت و جاودانگي است نمي

اي وجود ندارد، همان طور كه خداوند به مردان  اين مژده است كه باالتر از اين مژده
  : زنان مؤمن وعده و مژده داده است و

 y‰tãuρ ª!$# š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ ;M≈̈Ζy_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $yγÏGøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# 

t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù z⎯ Å3≈ |¡tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ †Îû ÏM≈̈Ζy_ 5βô‰tã 4 ×β≡uθôÊÍ‘ uρ š∅ÏiΒ «!$# 

çt9 ò2r& 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθxø9 $# ÞΟŠÏàyèø9 $#    )72 ،توبه(  

                                                           
 .78، ص 10، ج تفسير مراغي - 1
 .142، ص الهجرة في القرآن الكريم – 345، ص 2، ج تفسير فتح القدير - 2
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كاخها و (ه داده است كه در زير خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعد«
مانند و مسكنهاي پاكي  آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي) درختهاي

را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است و خوشنودي خدا باالتر از هر 
  ».چيزي است، پيروزي بزرگ همين است

  رستگاري بزرگ و خشنودي خداوند از آنها -5
ي بزرگ است كه كه خداوند به مهاجران وعده داده است، رستگار از جمله نعمتهايي

  : گردد نصيب آنها مي
 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ 

ãΝ sàôãr& ºπ y_u‘ yŠ y‰ΨÏã «!$# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ç/èφ tβρ â“ Í←!$x ø9 $#    )20 ،توبه(  
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته ساني كه ايمان آوردهك«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
  ».باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

آن  تر است و خشنودي خداوند از آنها از نعمتهايي كه آنان از آن برخوردارند، بزرگ
همان طور كه گفتة  1ترين پاداش است باشد و باالترين نعمت و كامل نهايت احسان مي

  : فرمايد نمايد كه مي آن داللت مي خداوند بر
 y‰tãuρ ª!$# š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ ;M≈̈Ζy_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $yγÏGøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# 

t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù z⎯ Å3≈ |¡tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ †Îû ÏM≈̈Ζy_ 5βô‰tã 4 ×β≡uθôÊÍ‘ uρ š∅ÏiΒ «!$# 

çt9 ò2r& 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθxø9 $# ÞΟŠÏàyèø9 $#    )72 ،توبه(  
كاخها و (خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است كه در زير «

مانند و مسكنهاي پاكي  آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي) درختهاي
يدان بدانان وعده داده است و خوشنودي خدا باالتر از هر را در بهشت جاو

  ».پيروزي بزرگ همين است. چيزي است
رضايت و خشنودي خداوند هرچند در ذات خود باالترين و بهترين پاداشها است، 

منظور از راضي بودن آنها از خدا اين . اما عالوه بر اين پاداش و نتايجي نيز در بردارد
كنند و به هنگام گرفتار  ورداري از نعمتها به خدا اعتماد و تكيه مياست كه به وقت برخ

اما تعبير قرآني همان معناي خشنودي فراگير و . نمايند شدن به مصيبتها بردباري مي
                                                           

 .144، ص الهجرة في القرآن الكريم – 79ص  ،10، ج تفسير مراغي – 320، ص 2، ج تفسير ابن كثير - 1
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دارد و جايگاه اين انسانهاي  اش را بيان مي متبادل بين خدا و اين بندگان برگزيده
كنند و  روردگارشان رضايت و خشنودي مبادله ميبرد تا جايي كه با پ برگزيده را باال مي

حال آنكه او پروردگار آنان است و آنها بندگان اويند و در واقع آن حالت و جايگاه و 
تواند از آن تعبير نمايد، اما از خالل نص  اي است كه كلمات بشري نمي فضا به گونه

د و نشان و افتخار شو قرآني با روح بيدار و قلب باز و حس پويا آشكار و مشخص مي
  1.گردد آن مشاهده مي

اي از اموري است كه خداوند به عنوان پاداش به مهاجران به  موارد ذكر شده، نمونه
مهاجران، با ايمان راسخ و يقين خالص . فرساي آنها وعده داده است خاطر جهاد طاقت

آنكه دعوت  خود به جاهليت اجازه ندادند كه دعوت را در مكه زنده به گور كند و حال
آنها به آنچه به پيامبرشان وحي شده بود، تمسك . در آغاز مراحل خويش نوپا بود

جستند و حماقت قريش در برخورد با آنها نه تنها موجب سستي ايمان آنان نگرديد؛ 
تر  بلكه ايمان و اعتقاد آنان به آنچه به آن هدايت شده بودند و ايمان آورده بودند محكم

قريشيان وقتي در ستم و بدرفتاري خود از حد گذشتند، خداوند به . دندو استوارتر گردي
هايشان را ترك  اين مؤمنان بردبار اجازه هجرت از مكه را داد و آنها داراييها و خانه

انگيزة هجرت آنها ترس از كفر و يا . كردند و قصد هجرت به سرزمين مدينه را كردند
لكه آنها با اين عمل خود به رحمت خداوند آوري ثروت و دنيا نبود؛ ب اميد به جمع

جستند وبه دنبال خشنودي و رضاي او بودند بنابراين،  اميدوار بودند و فضل او را مي
آنها نه تنها شايستة نعمتهايي هستند كه خدا در دنيا به آنها داده است؛ بلكه شايستة 

  2.پاداش بزرگي هستند كه براي آنها در قيامت آماده كرده است
  

  وعيد و هشدار به متخلفان هجرت: ومس
شيوة قرآني در وعده و وعيد و هشدار دادن، به هدف ايجاد اميد و هراس در وجود 

اميدي كه انسان را به سوي اطاعت و استقامت پيش ببرد و هراسي كه او . انسانها است
سوق  خواهي و توبه كردن را از معصيت و نافرماني باز دارد و شتابان او را به معذرت

دهد و مؤمن در تناسب و تعادلي جدي و دقيق در ميان اين دو قرار دارد تا قرباني 
نااميدي و يأس نگردد و نيز به ارتكاب آنچه خداوند حرام كرده است، جرأت نكند و يا 

                                                           
 .1705، ص 3، ج في ظالل القرآن - 1
 .333 -  332، جمل، ص و صحابه في القرآن والسنه هجرة الرسول - 2
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در انجام آنچه خداوند دستور داده است، سستي نورزد و قرآن كريم با اين دو سالح 
ا حفظ نمايد و مبادي و ارزشهاي جامعه را در زمينه توانسته است شخصيت فرد ر

و اينها كلياتي هستند كه زندگي درست . 1زندگي و مال و خرد و آبرو و دين حفظ كند
گردد و وقتي اين نور با دور شدن مردم از قرآن پنهان شد و  وخوب بر پايه آن استوار مي

با واقعيت خود درگير شد و از بين رفت، فرد با فطرت خود ناسازگار گرديد و جامعه 
ها و  در نتيجه ارزشها مضطرب و آشفته گشت و اخالق از بين رفت و معامالت و برنامه

ايدئولوژيها فاسد گرديد و هرگز آخر اين امت اصالح نخواهد شد مگر با چيزي كه اول 
اين امت با آن اصالح شده است و اينكه فقط از خدا بترسي و از ديگران هراس نداشته 

  2.باشي و به او اميدوار باشي و به كسي جز او اميدوار نباشي
از جمله كيفرهايي كه خداوند به متخلفان هجرت وعده داده است، سرانجام بد آنها 

  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال مياست
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝ ßγ9©ùuθs? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦ àΡr& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θä9$s% 

$̈Ζ ä. t⎦⎫Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡uρ (#ρãÅ_$pκçJ sù 

$pκÏù 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù öΝßγ1uρ ù'tΒ æΛ©⎝ yγy_ ( ôNu™!$y™ uρ # ·ÅÁtΒ    )97 ،نساء(  
اند،  روند و بر خود ستم كرده گمان كساني كه فرشتگان به سراغشان مي بي«

. بوديم) كفر(ما بيچارگاني در سرزمين : ايد؟ گويند  گويند كجا بوده بديشان مي
مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن كوچ كنيد؟ جايگاه اينها دوزخ است : گويند 

  ».و چه بد جايگاهي و چه بدسرانجامي
 بخاري از ابن عباس روايت كرده است كه مردماني از مسلمانان كه جرأت نداشتند

اسالم خود را در جنگ آشكار بكنند، همراه مشركان بودند و بر سياهي لشكر آنها 
شدند، آن گاه خداوند  كرد وكشته مي شد و به آنها اصابت مي وقتي تيري پرتاب مي. افزودند مي

  :اين آيه را نازل كرد 
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦ àΡr& 1   

                                                           
 .نمايد ترديدي نيست كه قدرت حكومت اسالمي از مقاصد شريعت حفاظت مي - 1
 .151، ص الهجرة في القرآن الكريمبه نقل از  98، دكتر محمد صالح علي، دارالنفائس، ص تفسير سوره فصلت - 2
  .)ان الذين توفاهم المالئكه(، كتاب التفسير، باب البخاري - 1
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روند و بر خود  گمان كساني كه فرشتگان براي قبض روح به سراغشان مي يب«
  ».اند ستم كرده

گروهي از مردم مكه مسلمان شدند و آنها «: روايت است كه گفت  از ابن عباس
مشركان در جنگ بدر آنها را با خود آورده بودند و برخي . دانستند ارزش مي اسالم را بي

  :يه نازل گرديدكشته شدند و اين آ از آنها
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦ àΡr& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷Λä⎢Ζ ä.    

آنها سپس اين آيه را براي مسلماناني كه در مكه مانده بودند، نوشتند كه ديگر از 
كان آنها پس آنان خواستند از مكه بيرون بيايند ولي مشر: گويد مي. عذري پذيرفته نيست

  : گاه اين آيه در حق آنها نازل شد را دستگير كردند و به فتنه و شكنجه مبتال شدند، آن
 z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ#u™ «!$$Î/ !# sŒÎ* sù y“ÏŒρ é& ’Îû «!$# Ÿ≅yèy_ sπ uΖ ÷FÏù 

Ä¨$̈Ψ9$# É># x‹yèx. «!$# ⎦ È⌡ s9uρ u™ !% ỳ × óÇtΡ ⎯ ÏiΒ š Îi/¢‘ £⎯ ä9θà) u‹s9 $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 

öΝ ä3yètΒ 4 }§øŠs9 uρ r& ª!$# zΝ n=÷æ r'Î/ $yϑÎ/ ’Îû Í‘ρß‰ ß¹ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#    )10 ،عنكبوت(  
ايم، اما هنگامي كه به  گويند ايمان آورده در ميان مردم كساني هستند كه مي«

خاطر خدا مورد اذيت و آزار قرار گرفتند، شكنجة مردمان را همسان عذاب خدا 
ردگارت نصيب گردد، پيروزيي از سوي پرو شمارند و هنگامي كه مي

هاي  تر به آنچه در سينه آيا خداوند آگاه. ايم ما كه با شما بوده: خواهدگفت
  ».باشد؟ جهانيان است نمي

مسلمانها اين آيه را نيز براي آنها نوشتند و فرستادند، آن گاه آنان بيرون آمدند و از 
  : آنها نازل شدپس اين آيه در مورد هر چيزي نااميد شدند؛ س

 ¢ΟèO χ Î) š−/ u‘ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#ρãy_$yδ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖ ÏFèù ¢ΟèO (#ρß‰yγ≈ y_ 

(#ÿρ çy9 |¹uρ χ Î) š −/u‘ .⎯ÏΒ $yδÏ‰ ÷èt/ Ö‘θàtós9 ÒΟ‹Ïm§‘    )1)110 ،نحل  
سپس بدان اي محمد كه پروردگار تو نسبت به كساني كه مورد شكنجه و آزار «

از آن جهاد نمودند، شكيبايي ورزيدند داراي مغفرت و قرار گرفتند و بعد 
  ».مرحمت بسياري است

                                                           
 .399، ص 3، ج تفسير قاسمي – 97، ص 2، ابن حوزي، ج زادالمسير - 1
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اند چنين توصيف نمود كه آنها بر خود ستم  خداوند كساني را كه هجرت نكرده
اند و منظور از ستم در اين آيه، اين است كه كساني كه در دارالكفر اسالم آورده و  كرده

اند؛ با هجرت نكردن بر خود ستم  نكردهاند و به مدينه هجرت  آن جا باقي مانده
اند و  و چون خود را از زندگي واال و تميز و آزاد در داراالسالم محروم كرده 1اند نموده

اند،  خود را پايبند به زندگي خوار و زبون همراه ناتواني و ستمديدگي در دارالكفر كرده
ست و منظور كساني هستند اند وخداوند آنها را به دوزخ وعده داده ا بر خود ستم كرده

اند به  و در اين آيه كريمه كساني كه هجرت نكرده. 2اند كه در دين خود دچار فتنه شده
بنابراين، اصحاب به دستور خداوند موظف گرديدند و براي . اند اين سرانجام تهديد شده

و اين اجراي فرمان خدا و به خاطر ترس از كيفر او به جامعة اسالمي در مدينه پيوستند 
اثر گذاشت؛ چنانكه وقتي اين آيه به ضمره بن   وعيد و هشدار در وجود اصحاب

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝجندب رسيد  ßγ9©ùuθs? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦ àΡr&   او در مكه بود و به
من از مستضعفان نيستم و من راه را بلد هستم و من . مرا سوار كنيد: فرزندش گفت

او . مانم؛ پس او را بر تختي گذاشتند و به سوي مدينه رهسپار شد ر مكه نميامشب د
راغش آمد با اندوه و پيرمرد كهنسالي بود؛ پس در تنعيم جان سپرد و وقتي مرگ به س

باشد، من بر آنچه  بار خدايا اين از طرف تو و اين از طرف پيامبرت مي: گفت تأثر مي
كنم و وقتي خبر وفاتش به صحابه رسيد  ت ميپيامبرت با تو بيعت كرده است، بيع

  : آن گاه اين آيه نازل شد. 3مرد رسيد و آنجا مي كاش او به مدينه مي: گفتند
 ωÎ) t⎦⎫Ï yèôÒtFó¡ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh9 $# Ï™!$|¡ÏiΨ9$# uρ Èβ≡t$ø!Èθø9 $# uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ 

\'s#‹Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκu‰ Wξ‹Î7y™ ∩®∇∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù © |¤tã ª!$# βr& uθà ÷ètƒ öΝåκ÷] tã 4 

šχ%x. uρ ª!$# # ‚θà tã # Y‘θàxî    )99 – 98 ،نساء(  
مگر بيچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه كاري از آنان ساخته نيست و راه «

دانند؛ پس اميد است كه خداوند از آنان درگذرد و خداوند بس  اي نمي چاره
  ».عفوكننده و آمرزنده است

                                                           
 .161، ص الهجرة في القرآن الكريم - 1
 .473، ص 2، ج في ظالل القرآن - 2
 .181، واحدي، ص اسباب النزول – 129 – 128 ، ص5، آلوسي، ج روح المعاني - 3
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رسيم كه اصحاب در راستاي  ها و روايتهاي ذكر شده به اين نتيجه مي ساس آيهبرا
اجراي فرامين الهي سر از پا نشناختند و فرامين الهي را در هر شرايطي اعم از سختي و 

كردند و اين بيانگر آن است كه آنها براي خود عذر  آساني و در هر شرايطي اجرا مي
  1.نبودند تراشيدند و به دنبال رخصتها نمي

بنابراين، با خود  2براساس بعضي روايات، ضمره بن جندب مريض و ناتوان بود
اين فقه و . تواند به كمك دارايي خود به مدينه برود؛ پس عذري ندارد مي: گويد   مي

  3.بينش نشأت گرفته از ايمان و يقين و اخالص واال بود
فان هجرت بيان داشت كه آنها بعد از آنكه خداوند وعيد و هشدار خود را براي متخل

اي جز ماندن  سرانجام بدي خواهند داشت، در اين مورد كساني را استثناء كرد كه چاره
در دارالكفر و در معرض فتنه قرار گرفتن و محروميت از داراالسالم را نداشتند مانند 

  .پيرمردان و ناتوانان و زنان و كودكان
بودن آنها به بخشش و آمرزش و رحمت خدا و سرنوشت آنها را وابسته به اميدوار 

  4.دهد به خاطر عذر آشكار آنها و توانايي نداشتن آنها به هجرت قرار مي
  

                                                           
 .124، ص الهجرة النبويه المباركه - 1
 .125همان، ص  - 2
 .126همان، ص  - 3
 .167، ص الهجرة في القرآن الكريم - 4
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  دينههاي دولت اسالم در م پايه
 



 

  
  



 

  
  

هاي دولت جديد به صورت  از بدو ورودش به مدينه براي تثبيت پايه  پيامبر اكرم
هاي  رك، اهتمام ورزيدن به ساختن پايهنمود؛ پس اولين گام مبا محكم و راسخ تالش مي

تأسيس مسجد بزرگ مدينه؛ برقراري پيمان برادري و مواخات بين مهاجران و . امت بود
انصار؛ صدور قانون اسالمي در مدينه براي منظم كردن روابط بين مسلمانان و يهوديان و 

ن اهداف مشركان؛ آماده كردن لشكري براي حمايت از دولت و تالش براي محقق كرد
آن و فعاليت براي حل مشكالت جامعه جديد و تربيت آن طبق برنامه الهي بخشي از 
همين تالش مبارك بود و قرآن همواره در مدينه از عظمت خدا و حقيقت هستي و 

گفت و احكام را براي تربيت امت  تشويق به بهشت و ترساندن از جهنم سخن مي
پخش دعوت خدا را بين همه مردم حمل وتحكيم مبادي دولتي كه به زودي نشر و 

كرد و مسير علمي و تربيتي امت  خواهد كرد و در راه خدا جهاد خواهد نمود، تشريع مي
شد  ضمن تحول و دگرگوني مراحل دعوت و ساختن جامعه و تأسيس دولت متحول مي

ه و بحران اقتصادي مدينه را از رهگذر برنامه الهي معالجه كرد و روز  و پيامبر اكرم
هاي ثابت و قوي،  شد و دولت بر پايه زكات فرض شد و جامعه روز به روز شكوفاتر مي

  .گرديد نيرومندتر مي
  



 

  
  

  فصل اول
  اولين ستون حمايت از دولت اسالمي ،ساختن مسجد بزرگ مدينه

در مدينه، ساختن مسجد بود تا شعائر اسالم كه تاكنون با آن   اولين اقدام پيامبر اكرم
شد، آشكار گردد و تا اينكه در آن نماز بر پا شود، نمازي كه انسان را با  ميمبارزه 

دهد و دل را از آلودگيهاي زمين و چركهاي زندگي دنيا پاك  پروردگار جهانيان پيوند مي
  1.گرداند مي

سوار بر شترش وارد مدينه   بخاري با سند خود روايت كرده است كه پيامبر اكرم
در مدينه به   رفتند تا اينكه شتر نزد مسجد پيامبر اكرم او ميمردم همچنان با . شد

خواندند و آن محل  زمين خوابيد و در آن روز مرداني از مسلمانها در آن جا نماز مي
خرمنگاهي براي خشك كردن خرما بود كه متعلق به سهل و سهيل دو كودك يتيم كه 

اگر خدا : قتي شتر خوابيد فرمودو. دند، بودبر تحت سرپرستي اسعد بن زراره به سر مي
آن دو پسر بچه را فراخواند و در   سپس پيامبر اكرم. بخواهد اينجا فرود خواهيم آمد

ما در قبال : آنها گفتند . مورد قيمت خرمنگاه با آنها سخن گفت تا در آن مسجدي بسازد
  بر اكرمبخشيم، اما پيام خواهيم؛ بلكه آن را به تو مي اين زمين از تو چيزي نمي

و در  2نپذيرفت كه زمين را از آنها به صورت هبه بگيرد تا اينكه زمين را از آنها خريد
هايي و شماري  روايت انس بن مالك آمده است كه آن جا قبرهاي مشركان و ويرانه

ها  دستور داد گورهاي مشركان شكافته شوند و ويرانه  درخت خرما بود، پيامبر اكرم
درختان خرما را قطع نمايند و چوبهاي آنها را در سمت قبله مسجد را تخريب كنند و 

آوردند،  آنها در حالي كه سنگ مي. هاي آن را با سنگ باال بردند روي هم چيدند و پايه

                                                           
 .151، بوطي، ص فقه السيره – 191، غزالي، ص فقه السيره - 1
 .78ص ، 5، كتاب بدء الخلق، باب هجره النبي و اصحابه، ج البخاري - 2
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اللهم الخير اال خير «: گفت يز به همراه آنها چنين مين  سرودند و پيامبر اكرم شعر مي
  1».االخره فاغفر االنصار و المهاجره

  ».اي جز خوبي آخرت نيست؛ پس انصار و مهاجران را بيامرز خداوندا، خوبي«
به همراه يارانش كار را شروع كرد و اولين كلنگ را در كندن پي آن   پيامبر اكرم

كه سه ذراع عمق داشت به زمين زد؛ سپس مسلمانها اين پي را با سنگ ساختند و 
  2.، با گل و خشت باال بردندديوارها را كه از قامت يك مرد باالتر نبود

هاي درخت خرما  در قسمت شمالي آن نيز سايباني ساختند كه ستونهاي آن از تنه
هاي درخت خرما پوشانده شده بود و آن قطعه را صفه ناميدند،   بود و سقف آن با شاخه

  3.اما بخشهاي ديگر مسجد بدون پوشش باقي ماند
و  دري در آخر از سمت جنوب: دد داراي سه در ورودي و خروجي بواين مسج

شد و برابر درخانه عايشه قرار  از آن وارد مي دري در سمت شرق كه پيامبر اكرم 
گفته » باب عاتكه«يا » باب الرحمه«داشت و يك در از جهت غرب داشت كه به آن 

  4.شد مي
  

  جزئي از مسجد بودند  هاي پيامبر اكرم خانه: نخست 
اش در آن سكونت  ايي اطراف مسجد ساخته شد تا او و خانوادهاتاقه  براي پيامبر اكرم

هاي پادشاهان و كسراها و قيصرها نبود؛ بلكه بسان  هاي او مانند خانه خانه. گزينند
هاي كساني بود كه از دنيا و زيباييهاي آن خود را دور كرده و به دنبال سراي  خانه

ا گل و خشت و مقداري سنگ هاي او مانند مسجدش ب آخرت بودند بنابراين، خانه
هاي درخت خرما پوشانده شده بود و  ها با تنه و شاخه ه شده بودند و سقف خانهتساخ
. رسيد ي آن ميهايش به قدري كوچك بودند كه دست پسر بچة بزرگي به باال خانه

اي بودم كه با مادر خيره، كنيز ام سلمه، همراه بودم و  پسربچه«: گويد حسن بصري مي
  5».رسيد مي  هاي پيامبر اكرم سقف خانه دستم به

                                                           
 .1524، كتاب المساجد و مواضع الصاله، باب مسجد النبي، شماره مسلم - 1
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در نهايت سادگي بودند؛ در حالي كه در مدينه،   هاي پيامبر اكرم و اين گونه خانه
ساختند كه دوران صلح با زندگي نمودن  هايي وجود داشت كه سران قوم آن را مي قلعه

داشتند و از  يورزيدند و در دوران جنگ، خود را در آن مصون نگاه م در آن افتخار مي
نمودند،  گذاري مي ها نام ورزيدند، براي آن قلعه آن جا كه صاحبان آن به آن فخر مي

  نام داشت و قلعه حسان بن ثابت» مزاحم«همان گونه كه قلعه عبداهللا ابن سلول، 
او . اش را به صورت ساده و متواضعانه بنا نهاد  خانه   نام داشت، اما پيامبر اكرم» فارع«

اي  ترين اظهار عالقه توانست براي خود قصري با شكوه و بلند بسازد و اگر كوچك مي
عالوه بر اين، او . ساختند كرد، بدون هيچ ترديدي انصار آن را مي به چنين چيزي مي

غنيمت و غيره در ساخت چنين : ال و داراييهاي عمومي دولت مانندتوانست از امو مي
د تا براي امتش نمونه والگويي واال در تواضع و بنايي استفاده كند، ولي چنين نكر

  1.فروتني و آمادگي براي زندگي پس از مرگ باشد
  
  تشريع اذان در مدينه : دوم

با يارانش براي ايجاد عملي كه فرد خوابيده را بيدار نمايد و غافل را آگـاه    پيامبر اكرم
وقـت فـرا   : برخـي گفتنـد  . كند، به مشورت پرداختسازد و به مردم وقت نماز را اعالم 

نمـاز  رسيدن نماز پرچمي به اهتزاز درآورده شود تا مردم بـا مشـاهدة آن بـه ادا نمـودن     
ا ايـن راي نيـز       بر تپه: گروهي ديگر گفتند. بپردازند اي بلند آتشي بر افروختـه شـود، امـ

ه شود اي ديگر بر اين عقيده بودند كه براي اين منظور از شيپور استفاد پذيرفته نشد؛ عده
نمودنـد، امـا پيـامبر     و آن چيزي بود كه يهوديان براي نمازهاي خـود از آن اسـتفاده مـي   

اين كار را نپسنديد؛ چون او دوست داشت كه بـا رسـوم اهـل كتـاب مخالفـت        اكرم
گروهي نيز پيشنهاد دادند كه از ناقوس استفاده شود و از اين روش نصارا استفاده . نمايد
اي از  اين را نيز نپسنديد و برخي نيز پيشنهاد دادنـد كـه عـده     راكرمكردند، اما پيامب مي

تقريبـاً ايـن رأي بيشـتر مـورد پسـند      . افراد، ديگران را از زمان برگزاري نماز آگاه نمايند
نمـود، عبـداهللا بـن     يكي از افردي كه ديگران را از زمان برگزاري نماز آگاه مي. واقع شد

كـه   كه نه غرق خواب بود و نه كامالً بيدار در خواب ديـد او در حالي . زيد انصاري بود
ـ  : شخصي نزد او آمد و به او گفت ه هنگـام اذان آنهـا را   آيا به تو كلماتي ياد ندهم كـه ب

وقتي عبداهللا بـن زيـد   . پس به او كلمات معروف اذان را آموزش داد. چرا: بگويي؟ گفت
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  پيـامبر اكـرم  . ايشان تعريف كردرفت و خوابش را براي   بيدار شد نزد پيامبر اكرم
اين خواب حقي است؛ سپس به او گفت اين كلمات را بـه بـالل يـاد بـده؛ زيـرا      : فرمود

وقتي بـالل صـداي اهللا اكبـر را بلنـد كـرد، عمـربن       . صداي او از صداي تو بلندتر است
سـوگند بـه   : كشيد آمد و گفت س خود را در پي ميخطاب، شتابان در حالي كه دامن لبا

بدين صورت بالل يكي از مؤذنـان پيـامبر   . ام دا كه من هم خوابي مانند خواب او ديدهخ
بـالل در اذان  . درمدينه انتخاب گرديد و موذن ديگر عبـداهللا بـن أم مكتـوم بـود      اكرم

 پيـامبر اكـرم   »الصلوه خير من النوم«: گفت دوبار مي »حي علي الفالح«صبح بعد از 
گفـت سـپس    گرفـت و اذان مـي   ا بالل بر جاي بلندي قرار مـي او را تأييد كرد و در ابتد

  1.اي براي اين كار ساخته شد مناره
  

  در مدينه  اولين خطبة پيامبر اكرم: سوم
در مدينه ايراد فرمود اين گونه بود كه او در ميان آنها   اي كه پيامبر اكرم اولين خطبه

براي آينده خود ! عد، اي مردماما ب«: بعد از حمد و ستايش خداوند فرمودايستاد و 
ميرد كه گوسفندان  به خداوند سوگند هر يك از شما در حالي مي... چيزي پيش بفرستيد

خداوند در حالي كه هيچ سخنگو و ) در قيامت(سپس . كند خود را بدون چوپان رها مي
تا پيام مرا  مگر پيامبر من نزد تو نيامد: گويد  اش قرار ندارد، مي اي ميان او بنده هيچ پرده

به تو برساند؟ آيا به تو ثروت و دارايي ندادم و نعمت نبخشيدم؟ پس تو براي خودت 
كند و هيچ چيزي  اي؟ آن گاه بنده به چپ و راست نگاه مي چه چيزي پيش فرستاده

پس هر كس . بيند نگرد و جز دوزخ چيزي نمي بيند؛ سپس پيش روي خود مي نمي
اش را از آتش، دور بدارد  ه خرما هم كه شده است، چهرهتواند حتي با دادن يك نيم مي

و اگر كسي همين مقدار را در اختيار ندارد، با سخن خوب خود را از آتش دور بدارد؛ 
والسالم . بيند زيرا شخص با انجام يك كار نيك از ده برابر تا هفتصد برابر پاداش مي

  ».عليكم و علي رسول اهللا و رحمه اهللا و بركاته
ستايش از آن «: اد خطبه پرداخت و فرمودبه اير  بار ديگر پيامبر اكرمسپس 
گويم و از او در مقابل شر نفس خود و از بديهاي عمل   او را سپاس مي. خداست

هر كس را خدا هدايت كند، هيچ . برم طلبم و به خداوند پناه مي  خويش كمك مي
خداوند گمراه كند، هيچ هدايت اي براي او نخواهد بود و هر كس را كه  كننده گمراه

                                                           
 .56، ص تاريخ خليفه بن خياط – 88 – 87، خضري، ص نوراليقين - 1
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دهم كه هيچ معبودي جز خدا، نيست كه شريكي  اي براي او نيست و گواهي مي كننده
بهترين سخن، كتاب خداست و هر كس كه خداوند اين كالم را در . ندارد و يگانه است

از  گر ساخته و او را از عالم كفر به آيين اسالم در آورده است و او نيز دل او زيبا جلوه
آنجا كه اين كتاب را بر سخن مردم برگزيده، رستگار شده است و قرآن بهترين و 

  .رساترين سخن است
دوست بداريد كسي را كه خداوند او را دوست داشته است و خدا را نيز با تمام 
وجود دوست داشته باشيد و هرگز از كالم خدا و ذكر او خسته و ملول نشويد و 

گزيند و  ويگردان نشود؛ چراكه كالمي كه خداوند آن را بر ميدلهايتان تيره واز آن ر
ترين سخن است؛ پس خداوند را پرستش كنيد و  دهد، نيكوترين و درست برتري مي

چيزي را شريك او قرار ندهيد و آن گونه كه شايسته است از او پروا كنيد و در آن 
راستگو باشيد و به ) ملدر ميدان ع(آوريد، با خداوند  سخنان نيكويي كه به زبان مي

) بدانيد كه(فيض رحمت خداوند در ميان خود با همديگر دوستي و محبت ورزيد و 
  1».والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته. كند كه پيمان او شكسته شود خداوند خشم مي

  
  صفه جزئي از مسجد نبوي: چهارم

ده ماه از هجرت پيامبر المقدس به فرمان الهي بعد از گذشت شانز وقتي قبله از بيت
. ديوار قبله اول در آخر مسجد نبوي باقي ماند 2، به سوي كعبه تغيير يافتاكرم

بان زدند و آن را صفه يا  دستور داد كه بر آن سقف زده شود يا بر آن سايه  پيامبراكرم
  4.كه فقط يك سايبان بود و اطراف آن باز بود 3گذاري نمودند سايبان نام

بود كه فقرا در آن   صفه سايباني در آخر مسجد پيامبر اكرم: گويد يقاضي عياض م
  5.اند گرفتند و اهل صفه به همين منسوب جاي مي

صفه در قسمت آخر مسجدالنبي قرار داشت كه به صورت سايبان : گويد ابن تيميه مي
  1.اي نداشتند، درست شده بود براي اقامت بينوايان و افرادي كه مكان و خانواده

                                                           
 .525 – 524، ص 2، ج سنن بيهقي – 167 – 166، ص 2، ابن هشام، ج السيرة النبويه - 1
 .257، ص 1، عمري، ج الصحيحهالسيرة النبويه  - 2
 .258، ص 1همان، ج  - 3
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  اهل صفه -1
اهل صفه مهمانان اسالم بودند؛ آنها خانواده و ثروتي نداشتند و «: گويد ابوهريره مي

  2.گزيدند نزدكسي ديگر نيز اقامت نمي
يا بعد از ايشان تا پايان مرحله   مهاجران نخستيني را كه قبل از پيامبر اكرم ،انصار

هاي خود جاي دادند و  در خانه ،اول و قبل از جنگ بدر، به مدينه هجرت كردند
توانستند مايحتاج آنان را بر آورده نمايند و در خرج و مخارج زندگي آنها را ياري 

اي كه انصار توانايي  دهند، اما با گذشت زمان بر تعداد مهاجران افزوده گرديد، به گونه
  3.پذيرايي همة آنان را نداشتند

را اسالم مراحل نشر و گسترش گرديد؛ زي بر تعداد مهاجران روز به روز افزوده مي
گرويدند و مهاجران زيادي به مدينه هجرت  پيمود و مردم به دين اسالم مي خود را مي

كردند كه برخي فقير و برخي ثروتمند و برخي مجرد و برخي متأهل بودند؛ پس هر  مي
  4.گزيد ت ميمآمد و همان جا اقا كس كه جايي نداشت به اين سايبان مسجد مي

آمد،  شود اينكه هر مهاجري كه به مدينه مي ي يك پژوهنده مشخص ميآنچه برا
فرستاد كه او را  كرد؛ سپس ايشان او را نزد كسي مي ديدار مي  نخست با پيامبر اكرم

شد تا وقتي  يافت، به صورت موقت در صفه مستقر مي كفايت نمايد، اگر كسي را نمي
ايت از عباده بن صامت آمده است كه در مسند به رو. 5كه شرايط براي او فراهم شود

آمد او  مي  گرفت، هرگاه مهاجري نزد پيامبر از صحابه كار مي  پيامبر اكرم«: گفت 
داد تا به او قرآن بياموزيم؛ چنانكه مردي را به من سپرد؛ آن  را به يكي از ما تحويل مي

و به او قرآن نيز  دادم ام را به او مي ام بود و من شام خانواده مرد با من در خانه
به بنابراين، صفه . 1و او اولين كسي بود كه در صفه مهاجران اقامت گزيد» .6آموختم مي

                                                                                                                                                    
 .38، ص 11، ج الفتاوي - 1
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 چنين هيئتهايي كه نزد پيامبر اكرمو هم 1صفه مهاجران: گفتند آنها نسبت داده شد و مي
و  2شدند كردند، در آن جا ساكن مي آمدند و اسالم و فرمانبرداري خويش را اعالم مي مي

شناخت نزد  آمد اگر كسي را مي مي  اين گونه بود كه مرد مهاجري كه نزد پيامبر اكرم
  3 .گزيد رفت و اگر در مدينه آشنايي نداشت، با اصحاب صفه اقامت مي او مي

هرگاه   ترين فرد اهل صفه، ابوهريره بود و پيامبر اكرم ترين و سرشناس برجسته 
گرفت؛ چون او آنهارا  فرابخواند، سراغ ابوهريره را ميخواست آنها را دعوت نمايد و  مي
برخي از انصار . 4دانست شناخت و مقام هر يك از آنان را در عبات و مجاهدت مي مي

نيز از آنجا كه زندگي توأم با زهد و مجاهدت و فقر را دوست داشتند و با وجود آنكه 
اما در آن جا ساكن شدند،  دنياز بودند و در مدينه خانه داشتن از سكونت در صفه بي

؛ حارثه بن )غسيل المالئكه(كعب بن مالك انصاري؛ حنظله بن ابي عامر انصاري : مانند
  5.نعمان انصاري و ديگران

  
  و يارانش به آنها  تأمين مخارج اهل صفه و توجه پيامبر اكرم -2

رفت  آنها مي به ديدار. دار بود خود مراقبت و محافظت اهل صفه را عهده  پيامبر اكرم
به   شد، پيامبر اكرم كرد و هر كس از آنان كه بيمار مي و احوال آنها را جستجو مي

رفت و انجام چنين اموري عالوه بر مواردي از قبيل اينكه با آنها زياد  عيادتش مي
كرد و آنها را پند  نمود و با آنها همدردي مي كرد و آنان را راهنمايي مي همنشيني مي

كرد كه به تالوت قرآن و ذكر خدا  آموخت و راهنمايي مي به آنها علم ميداد و  مي
ذيل مخارج آنها را  و براساس موارد 6مشغول شوند و به آخرت چشم اميد داشته باشند

  : كرد تأمين مي
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فرستاد و خود از آن  آوردند، آن را براي آنها مي هرگاه زكاتي نزد ايشان مي - 1
فرستاد و خودش  فرستادند، به دنبال آنها مي اي براي او مي ديهكرد و هرگاه ه استفاده نمي

  1.گرداند كرد و آنها را نيز در آن شريك مي از آن استفاده مي
هاي امهات المؤمنين فرا  اكثر اوقات آنان را براي صرف غذا به يكي از حجره - 2
نان را مدنظر كرد؛ بلكه همواره وضعيت آ خواند ونه تنها از آنها هرگز فراموش نمي مي

اصحاب صفه مردماني فقير : روايت است كه گفت  بكر عبدالرحمان بن ابي. داشت
هركس غذاي دو نفر دارد، نفر سومي را با خود «: فرمود  بودند و باري رسول خدا

  .ببرد و هر كس غذاي چهار نفر را دارد، نفر پنجم يا ششمي را با خود ببرد
» 2...ده نفر را برد كه غذا بدهد  د آورد و پيامبر اكرمچنانكه ابوبكر سه نفر را با خو

. پدرم از اصحاب صفه بود«: ه بن قيس غفاري روايت است كه گفتو از يعيش بن طخف
دستور داد كه آنها را براي برطرف كردن مايحتاج آنان به منازل خود   پيامبر اكرم

برد تا اينكه پنج نفر باقي  خود ميبنابراين، مردي يك نفر را و مردي دو نفر را با . ببرند
به خانه عايشه   حركت كنيد و ما همراه پيامبر اكرم: فرمود  پيامبر اكرم. ماندند
  3».رفتيم
خواست كه صدقات و زكاتهايشان را براي  از مردم مي  همچنين آن حضرت - 3

از   متولد گرديد، پيامبر اكرم  آمده است كه وقتي حسن مسنددر . آنها بفرستند
فاطمه خواست تا سر حسن را بتراشد و به اندازه وزن موهايش نقره صدقه كند و به 

  4.اهل صفه بدهد
خواستند،  نياز اصحاب صفه را بر ديگران كه چيزي از ايشان مي  پيامبر اكرم - 4

آمد و   نزد پيامبر اكرم) رض(باري اسيراني نزد او آورده شدند؛ فاطمه. داشت مقدم مي
مد در پيامبر در پاسخ وي، آن گونه كه امام اح. واست كه به او خادمي بدهداز او خ

به خدا سوگند چيزي به شما نخواهد بخشيد و اهل «: مسند روايت نموده است، گفت
يابم كه به آنها  پيچيد و من چيزي نمي صفه را در حالي كه شكمشان از گرسنگي مي
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فروشم و پولي كه از فروش آنها به دست  ميكنم؛ بلكه من اين بردگان را  بدهم، رها نمي
  1.نمايم آيد، بين آنان تقسيم مي مي

بنابراين،  2كرد كه به اهل صفه صدقه بدهند يارانش را وصيت مي  پيامبر اكرم - 5
بخشيدند و  و به آنها مي 3كردند اصحاب به اندازة توانايي خود بر آنها انفاق مي

  4.فرستادند ثروتمندان اصحاب براي آنها غذا مي
  

  اهل صفه و اشتغال به علم و عبادت و جهاد -3
آنها در . اهل صفه در مسجد براي عبادت، معتكف و با فقر و زهد انس گرفته بودند

كردند و آيات آن را با يكديگر  خواندند و قرآن را تالوت مي خلوت وتنهايي نماز مي
حتي يكي . گرفتند تن را فرا ميپرداختند و برخي نوش نمودند و به ذكر خدا مي بررسي مي

در قبال اينكه به او قرآن و نوشتن را ياد   از آنها تيركمان خود را به عباده بن صامت
  5.داد، بخشيد مي

مانند ابوهريره معروف گشتند   بعضي از آنان به علم و حفظ حديث از پيامبر اكرم
ه بن يمان كه به حفظ روايت كرده است و حذيف  كه احاديث زيادي از پيامبر اكرم

  .ها گفته شده بود، اهتمام ورزيد احاديثي كه در مورد فتنه
نمودند؛ بلكه افرادي از آنان مانند صفوان ابن  مياهل صفه نه تنها در جهاد مشاركت 

بيضاء و خريم بن فاتك اسدي و خبيب بن يساف و سالم بن عمير و حارثه بن نعمان 
دند افرادي از آنان نيز در جنگ احد به شهادت رسي. 6انصاري در بدر به شهادت رسيدند

و برخي از آنها در حديبيه حضور داشتند مانند جرهد بن خويلد و  7حنظله: مانند
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و  2اي از آنها در خيبر به شهادت رسيدند مانند ثقف بن عمرو و عده 1ابوسريحه غفاري
  3.دندنيز كساني چون عبداهللا ذوالبجادين در جنگ تبوك به شهادت رسي

سالم، موالي ابوحذيفه، و زيد بن خطاب در جنگ يمامه شهيد شدند؛ : برخي مانند 
  4.گذراندند و روزها، شهسواران ميدان جنگ بودند آنها شبها را به عبادت مي

براساس ميل و عالقه، همانند ابوهريره   برخي از اصحاب و ياران پيامبر اكرم
او دوست . در آن مجبور باشند، ترجيح دادندماندن در صفه را بدون آنكه به ماندن 

باشد و علم و خيري كه به علت دير آمدن به   داشت كه همواره در كنار پيامبر اكرم
مدينه از دست داده بود، جبران نمايد؛ زيرا او بعد از فتح خيبر در سال هفتم هجري به 

يرد و بشنود و حاالت را فرا بگ  مدينه آمد و كوشيد تا بيشترين احاديث پيامبر اكرم
  شود مگر اينكه به خانة پيامبر اكرم اورا بداند و اين امور به طور كامل براي او فراهم نمي

ين كرد و او ا نزديك باشد و صفه تنها مكاني بود كه اين خواسته را براي او تأمين مي
از   رهگوييد ابوهري شما مي«: گويد مي  ابوهريره: نمايد خواسته را چنين بيان مي

گوييد، چرا مهاجران و انصار به اندازه  نمايد و مي پيامبر احاديث زيادي روايت مي
برادران مهاجرم را داد و ستد در ! كنند حديث روايت نمي  ابوهريره از پيامبر اكرم

بازارها به خود مشغول كرده بود و من شخصي بودم كه براي اينكه شكم خود را سير 
بودم بنابراين، وقتي كه آنها غايب بودند، من حاضر   يامبر اكرمكنم، همواره همراه پ

كردند و برادران انصار من مشغول  سپردم، آن گاه كه آنها فراموش مي بودم و به ياد مي
آوري اموال بودند، اما من مردي فقير از فقراي صفه بودم كه زماني كه آنها فراموش  جمع
  5».دمسپر كردند، من به ياد و خاطر مي مي

ه را عالقمندي خويش به تعاليم  و ن او علّت اصلي اقامت خويش در صفهمچني
اي داشت، اما مادرش  ابوهريره نيز در مدينه خانه. نمايد ذكر مي  احاديث پيامبر اكرم
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خواست تا دعا كند كه خداوند   كرد كه ابوهريره از پيامبر اكرم در آن سكونت مي
  1.مادرش را هدايت نمايد

اساس آنچه در روايات صحيح آمده است، او چنان فقير نبود كه از نظر مادي بر
آمد، پيامبر   چيزي نداشته باشد؛ بلكه در اولين روزي كه او در خيبر نزد پيامبر اكرم

پس  2داد اي داشت كه خدمت او را انجام مي از غنايم به او سهمي داد ونيز برده  اكرم
و عالقة شنيدن احاديث او   ود، همراهي با پيامبر اكرمآنچه موجب فقيري او گرديده ب

بود كه وي آن را بر تمامي امور ديگر ترجيح داد و ثروت و دارايي او در حدي بود كه 
  3.خواست به صفه نيازي نداشته باشد اگر مي

بازگشت خانواده يا همسر يا : گرديدند از قبيل با آن روبرو مي شرايطي كه اهل صفه
گذاشت و فقر  عد از تنگدستي و يا شهادت در راه خدا بر تعداد آنان اثر ميثروتمندي ب

كردند و به دنبال روزي نبودند؛ چنانكه زمخشري  آنان به خاطر اين نبود كه آنها كار نمي
هاي خرما را براي علف و خوراك چهارپايان خورد  گفته است كه آنها در روز هسته

نداشتند؛ پس آنها براي به دست آوردن روزي تالش كردند در حالي كه آنها گوسفند  مي
  4.كردند و كوشش مي

  
  تعداد و اسامي اهل صفه -4

آنها وقتي كه هيئتها به مدينه . گرديد تعداد اهل صفه در اوقات مختلف كم و زياد مي
شد، ولي  آمدند، تعداد آنها كمتر مي شدند و هرگاه افراد ناآشنا كم مي آمدند، زياد مي مي

شد؛ حتي سعد بن عباده  ثابت آنان هفتاد نفر بود وگاهي شمار آنها خيلي بيشتر مي تعداد
كرد، گذشته از ديگراني كه اصحاب ميان خود  به تنهايي هشتاد نفر از آنها را پذيرايي مي

  .كردند تقسيم مي
  : برخي از اهل صفه عبارتند از

  . ابوهريره - 1
  . ابوذر غفاري - 2
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 .واثله بن اسقع - 3
 .غفاري قيس بن طهفه - 4
 .كعب بن مالك انصاري - 5
 .سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي - 6
 .سلمان فارسي - 7
 .اسماء بن حارثه بن سعيد اسلمي - 8
 )غسيل المالئكه(حنظله بن ابي عامر انصاري  - 9

 .حازم بن حرمله -10
 .حارثه بن نعمان انصاري نجاري -11
 .حذيفه بن أسيد ابوسريحه االنصاري -12
 .حذيفه بن يمان -13
 .قرط جاريه بن جميل بن شبه بن -14
 .جعيل بن سراقه الضمري -15
 .جرهدبن خويلد االسدي -16
 .رفاعه ابولبابه االنصاري -17
 .عبداهللا ذوالبجادين -18
 .دكين بن سعيد المزني و گفته شد خثعمي -19
 .خبيب بن يساف بن عنيه -20
 .خريم بن أوس طائي -21
 .خريم بن فاتك االسدي -22
 .خنيس بن حذافه السهمي -23
 .خباب بن ارت -24
 .حكم بن عمير ثمالي -25
 1.ياس وگفته شد حرمله بن عبداهللا عنبريحرمله بن ا -26
 .زيد بن خطاب -27
 .عبداهللا بن مسعود -28
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 .طفاوي دوسي -29
 .طلحه بن عمرو النضري -30
 .صفوان بن بيضاء الفهري -31
 .صهيب بن سنان رومي -32
 .شداد بن أسيد -33
 . شقران غالم آزاد شدة پيامبر اكرم -34
 .السائب بن خالد -35
 .بن عوفسالم بن عمير از قبيلة اوس از بني ثعلبه بن عمرو  -36
 .سالم بن عبيد اشجعي -37
 .سالم موالي ابوحذيفه -38
 . سفينه بردة آزاد شده پيامبر اكرم -39
 .ابورزين -40
 .االغر المزني -41
 .بالل بن رباح -42
 .البراء بن مالك االنصاري -43
 . ثوبان بردة آزاد شده پيامبر اكرم -44
 .ثابت بن وديعه االنصاري -45
 .ثقيف بن عمرو بن شميط االسدي -46
 .ريسعد بن مالك ابوسعيد خد -47
 .العرباض بن ساريه -48
 .غرفه االزدي -49
 .عبدالرحمان بن قرط -50
 .سالم بن عمير -51
   1بن خالد غفاري ةعباد -52

اند و آن اينكه بر مسلك برخي از  برخي از پژوهشگران به اشتباه بزرگي افتاده
كشند و به استراحت و تنبلي روي  صوفيان منحرف كه دست از كار و فعاليت مي
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گذارند و براي  مانند، صحه مي ها به حجت توكل باقي مي و تكيهها  آورند و در زاويه مي
اما واقعيت امري غير از اين است؛ . كنند اين عمل باطل خويش به اهل صفه استدالل مي

چراكه ابوهريره كه بيش از همه به صفه مربوط است، تمام عمر خود را در آن جا نماند 
گي در دوران عمربن خطاب در بحرين و به زندگي پرداخت و در بعضي از روزهاي زند

گذراند و اهل صفه از مجاهدان در راه خدا بودند  امير بود و او زندگي را به سختي نمي
 . كردند و برخي از آنها نيز به شهادت رسيدند كه در ميدانهاي كارزار جهاد مي

  
  درسها و آموختنيها : پنجم

  معه اسالميترين پايگاهها در ساختار جا مسجد يكي از مهم -1
رود؛ زيرا جامعة  ترين پايگاهها در ساختار جامعه اسالمي به شمار مي مسجد يكي از مهم

آورد و  مسلمان همبستگي را با پايبندي به نظام اسالم و عقيده و آداب آن به دست مي
  1.گيرد گيرد و از آن الهام مي اين امر از ساختار اصلي مسجد شكل مي

  : فرمايد چنانكه خداوند متعال مي
 Ÿω óΟà)s? Ïμ‹Ïù #Y‰t/ r& 4 î‰ Éfó¡yϑ©9 }§Åc™ é& ’n? tã 3“ uθø) −G9$# ô⎯ ÏΒ ÉΑ̈ρ r& BΘ öθtƒ ‘,ym r& 

βr& tΠθà) s? Ïμ‹Ïù 4 Ïμ‹Ïù ×Α%ỳ Í‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtGtƒ 4 ª!$# uρ =Ït ä† 

š⎥⎪ÌÎdγ©Üßϑø9 $#    )108 ،توبه(  
كه  )قبا(مسجدي. ز مگزارنايست و نما )ضرار(هرگز در آن مسجد) اي پيغمبر(«

از روز نخست بر پاية تقوا بنا گرديده است، سزاوار آن است كه در آن بر پاي 
خواهند خود را پاكيزه  در آن جا كساني هستند كه مي. ايستي و نماز بگزاري

  ».دارد دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي
  : فرمايد همچنين خداوند مي
 ’Îû BNθã‹ç/ tβÏŒr& ª!$# βr& yìsùöè? tŸ2 õ‹ãƒuρ $pκÏù …çμßϑó™$# ßxÎm7|¡ç„ …çμ s9 $pκÏù 

Íiρ ß‰äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% ỳ Í‘ ω öΝ ÍκÎγù=è? ×οt≈ pg ÏB Ÿωuρ ììø‹t/ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# 

ÏΘ$s%Î) uρ Íο4θn=¢Á9 $# Ï™!$tGƒÎ) uρ Íο4θx. ¨“9$#   tβθèù$sƒs† $YΒ öθtƒ Ü=̄=s) tGs? ÏμŠÏù ÛUθè=à)ø9 $# 
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ã≈ |Áö/ F{$# uρ ∩⊂∠∪ ãΝ åκu‰ Ì“ ôfu‹Ï9 ª!$# z⎯ |¡ômr& $tΒ (#θè=ÏΗxå Ν èδy‰ƒÌ“ tƒuρ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù 3 

ª!$# uρ ä−ã— ötƒ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ Î ötóÎ/ 5>$|¡Ïm    )38 – 36 ،نور(  
هايي كه خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و در آن نام خدا برده  در خانه«

مرداني . پردازند گاهان به تقديس و تنزيه يزدان ميشود، در آن سحرگاهان و شام
اي آنان را از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات غافل  كه بازرگاني و معامله

ترسند كه دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان  از روزي مي. سازد نمي
فضل  تا اينكه خداوند برابر بهترين كارهايشان پاداششان را بدهد و از. گردد مي

حساب از  خود بر پاداششان بيفزايد؛ چرا كه خداوند هركس را كه بخواهد، بي
  ».سازد مند مي مواهب خويش بهره

  
  مسجد نشان فراگير بودن اسالم است  -2

هدف از تأسيس مسجد اين است كه عبادتگاه و محل نماز خواندن مؤمنان باشد  –الف 
هر . ا بر نعمتهايش، پاكي او را بگويندو جايي باشد كه آنها در آن با حمد و شكر خد

دهد و تا وقتي  آيد و نماز و عبادتهاي خود را در آن انجام مي مسلمان به مسجد مي
قداست مسجد را رعايت كند و حق حرمت آن را به جا آورد، در آسايش و امنيت 

  .است
انش با يار  هدف از تأسيس مسجد اينكه محلي باشد براي ديدار پيامبر اكرم –ب 

و كساني كه از مناطق ديگر به ديدار او و به قصد طلب هدايت و ايمان آوردن و 
  .آيند تصديق رسالتش مي

هدف از تأسيس مسجد اينكه مكاني براي يادگيري علوم و معارف جهان هستي  –ج 
مواردي كه قرآن به آن تشويق كرده است، در آن انديشيده . و عقلي و قرآني قرار گيرد

ها و ثمرات عقلهاي خود را بررسي نمايند و مسجد،  ان در آن، انديشهشود و مؤمن
جويان از مناطق مختلف براي آگاهي از تعاليم دين در آن جمع  اي بود كه دانش مدرسه

رسان و  كردند تا در دين آگاهي به دست آورند و مژده گرديدند هرجا قصد آن را مي مي
دادند و هدايت  ا به راه خدا دعوت ميدهنده نزد قومشان در حالي كه آنها ر بيم
هاي يك نسل  همچنين مكاني است براي انتقال تعاليم و آموزه. گشتند نمودند، برمي مي

  .به نسل ديگر
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هدف از تأسيس مسجد اينكه براي فرد غريبه و ناآشنا پناهگاهي باشد و مسافر  –د 
خاطر نكند؛ پس او از  بتواند در آن مستقر شود كه منت گذاردن هيچ كسي او را آزرده

كند و هيچ  اش استفاده مي  چشمه مسجد و از هدايت آن به اندازه توان عقلي و رواني
كسي نيست كه او را از فرا گرفتن دانش و معرفت يا نوعي از انواع هدايت باز دارد؛ 

 اند كه مركز اصلي تعليم و پس چه بسا فرماندهان و قهرماناني عالمان و دانشمنداني بوده
اند و دانش و علم  تربيت آنان مسجد بوده است و فرماندهي و قهرماني را در آن آموخته

اند  اند و سپس نزد مردم رفته و تشنگي آنها را با معرفت برطرف نموده را در آن فراگرفته
اند كه در ميدانهاي مسجد درس  اند؟ و چه بسا داعياني بوده و آنان را سيراب كرده

كنندگان  اند و هر يك از آنها الگوي داعيان و اسوة هدايت ا فراگرفتهدعوت در راه خدا ر
گشته است و چون گُلي بوده كه دلها را به ويژگي انحصاري خود جذب كرده و دلها 

اند؟ و چه  درنگ به سمت و سوي او گرايش پيدا كرده است و از او هدايت گرفته بي
اند، اما با ورود به  دانسته و زرد را نمي اند كه فرق رنگهاي سرخ نشيناني بوده بسا باديه

اند  وار گرد شمع آن حضرت جمع شده مسجد و مشاهدة اين وضعيت كه اصحاب پروانه
دهند و چنان آرام هستند كه گويا بر باالي سرشان پرنده  و به سخنان او گوش فرا مي

و داراي نعمت  گوش داده  نشين به همراه آنها به سخنان پيامبر اكرم است و اين باديه
عقل بوده كه اين نعمت زير پرده جهالت پنهان گشته است و با حضور در مسجد، پردة 
جهالت از عقلش دور شده و عاقل و آگاه شده و هدايت يافته و راهش را روشن كرده 
است؛ سپس نزد قومش به عنوان يك پيشوا بازگشته و آنها را به سوي خدا دعوت داده 

انشي كه فراگرفته و رفتاري كه خود در پيش گرفته، تربيت كرده است و آنان را با د
اند و آنها با اين  است و قومش نيز به دعوت او ايمان آورده و با رهنمود او هدايت يافته

  1.عمل در صفحات تاريخ اسالمي درخشيدند
هدف از تأسيس مسجد اينكه قلعه و دژي باشد كه مجاهدان آن گاه كه به  –س 

شدند، در آن گرد هم آيند و در آن پرچم جهاد و دعوت به راه خدا  وانده ميجهاد فرا خ
گيرند تا به محل نبردها بروند و  شود و فرماندهان از آنجا پرچمها را به دوش مي تهيه مي

  .در ساية اين پرچم، لشكر خدا در انتظار پيروزي يا شهادت است
مجروحان جهاد و مبارزه، اي از آن،  هدف از تأسيس مسجد اينكه در گوشه –ش 

بتواند آنها را عيادت نمايد و از اوضاع و احوال آنان اطالع   مداوا شوند تا پيامبر اكرم
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يابد و طبيب برايشان فراهم كند و بدون رنج و سختي به مداواي آنها بپردازد و اين 
  .گونه از آنها تقدير به عمل آورد

رساني باشد و اخبار از  يك و اطالعهدف از تأسيس مسجد اين بود تا مركز پ –ص 
آنجا منتشر شود و پيكها فرستاده شوند و اخبار سياسي مربوط به صلح و جنگ در آن 

دهد، آن جا فرا گرفته و خوانده  گيري گردد و پيامهايي كه مژدة پيروزي را مي تصميم
شود و از آنجا مسلمانان به كمك فراخوانده شوند و خبر مرگ شهيداني كه در 

اند، در آن اعالم شود تا ديگران از آنها الگو بگيرند و  هاي جهاد به شهادت رسيده عركهم
  .كنندگان در اقتدا به آنها به يكديگر به رقابت بپردازند رقابت

هدف از تأسيس مسجد اين بود تا سنگر جامعه مسلمان باشد كه از آنجا  –ض 
اي  كه با آنان در جامعهحركتهاي مشكوك دشمن كنترل گردد؛ به خصوص دشمناني 

پرستاني كه هنوز در شرك و  كنند از قبيل يهوديان و منافقان و بت واحد زندگي مي
بردند تا جامعه مسلمان از سرانجام توطئه و نقشة آنها و از خيانت  پرستي به سر مي بت

  1.آنها در امان باشد
ر و هجرت خويش بعد از استقرا  ساختن مسجد اولين اقدامي بود كه پيامبر اكرم

اي باشد كه در سادگي مظهر و عمق آگاهي به او اقتدا  در آغاز آمدنش انجام داد تا نمونه
ترين و فراگيرترين اهداف را با كمترين مخارج و حداقل  شود تا به وسيلة آن بزرگ

  2.زحمتها محقق نمايد
  

  تربيت با ارائه الگوي عملي  -3
در كار كردن و ساختن مسجد با اصحاب   راز حقايق مسلم يكي اين است كه پيامب

آورد و مانند  گذاشت و مي او سنگ و خشت بر دوش و سينه مي. خود مشاركت داشت
او نمونه حاكم عادلي بود كه بين . نمود هر يك از آنها با دستان خود زمين را حفر مي

ر فرق رئيس و رعيت و يا فرمانده و سرباز و يا سردار و رعيت و يا فقير و توانگ
گذاشت؛ پس از نظر ايشان همه نزد خدا برابر هستند و هيچ مسماني با مسلماني  نمي

از نظر اسالم، عدالت و . ديگر فرقي ندارد مگر آنكه از ديگران پرهيزگارتر است
مساوات در تمامي امور حكمفرماست و فضيلت از آن كسي است كه در امور اجتماعي 
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. د، فعاليت نمايد و چشم به پاداش خداوند بدوزدشو كه براي مصلحت عموم انجام مي
. 1خواست مانند ساير مسلمانها جز خدا از كسي پاداش و مزد خود را نمي  پيامبر اكرم

در امر بناي مسجد مانند همة كارگراني بود كه در اين كار مشاركت   مشاركت پيامبر
نوار و نخ ابريشمي آن  كردن جستند و مشاركت ايشان در اين حد نبود كه فقط با قيچي

را افتتاح نمايد و فقط اولين كلنگ مسجد را به زمين بزند؛ بلكه او به طور كامل در كار 
زده گرديده  شگفت  مسلمانان نيز از اين عمل پيامبر اكرم. ساختن مشاركت داشت

اي كه اسيد بن  توانستند شاهد خستگي و ناراحتي پيامبر باشد به گونه بودند و نمي
آن ! اي پيامبر خدا: را خودش بردارد و گفت  جلو رفت تا بار پيامبر اكرم  رحضي

مرا واگذار و بار كسي ديگر را حمل كن؛ چراكه تو از من به «: به من بده؟ فرمودرا 
  2».خداوند نيازمندتر نيستي

گفت، شنيديد و بر نشاط و قوت و انگيزه آنها   مسلمانها آنچه را كه پيامبر اكرم
  .كار افزوده گرديد براي

رهبران و . شود نظيري است و در جهان مانند آن يافت نمي به راستي كه صحنة بي
هاي تلويزيون براي پوشش دادن و رساندن  حكام با مشاركت در بعضي امور، صفحه

دهند و از تواضع  هاي مختلف آن را انعكاس مي شود و رسانه تصوير كارهايشان آماده مي
گذارد كه سنگ را كسي از دوش وي بگيرد و  ند؛ ولي رسول خدا نميگوي آنان سخن مي

 من از تو نسبت به پاداش الهي نيازمندتر هستم و براي رسيدن به ثواب از تو: فرمايد مي
  : سرودند صحابه چنين مي. ترم حريص

 لــئن قعــدنا و النبــي يعمــل
 

ــل المضــلل  ــه العم  ذاك من
 

كند، چنين كاري از جانب ما كاري كار ميكرماگر ما بنشينيم در حالي كه پيامبر ا«
».نابهنجار است

توان از رهگذر  گردد و نمي اين تربيت عملي از خالل موعظه گفتن حاصل نمي
سخن زيبا، افراد را اين گونه تربيت كرد؛ بلكه اين تربيت از خالل كار عملي و مستمر و 

تربيتي كه ممكن نبود در فضاي . دشو الگوي منتخب از سوي پروردگار جهانيان انجام مي
مكه و در بين تعقيب و فشار و ستم و راندن انجام شود؛ بلكه اين تربيت در جامعة جديد و 
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و يك شود و گويا همه اين جمع يك صدا  شود، به طور كامل انجام مي دولتي كه ساخته مي
  : زدند قلب بودند كه فرياد مي

 اللهــم ان العــيش عــيش االخــره
 

ــاغفر ا ــاجرهف ــار و المه  النص
 

 ».بارخدايا زندگي حقيقي زندگي آخرت است؛ پس انصار و مهاجران را ببخشاي«
  : زدند لحن و صدايي واحد فرياد مي و با

 لـــئن قعـــدنا و النبـــي يعمـــل
 

ــلل   ــل المض ــا العم ــذاك من  ف
 

نجار كند چنين كاري از جانب ما، كاري نابهكار ميما بنشينيم در حالي كه پيامبر اكرم«
 ».است

  : و فرياد سوم اين بود
ــر ــال خيب ــال الحم ــذي الحم  ه

 

ــر  ــا و اطهـ ــر لربنـ ــذا ابـ  هـ
 

اين نيكو تر وپاكيزه تر است درنزد پروردگار ! نه بارهاي كشاورزي خيبر است اين بارها«
 »!.ما

حمل و بار خرما و كشمش از خيبر به مدينه كه جايگاه مهمي در جامعة يثرب 
اهميتي   بر بار سنگ براي ساختن مسجد بزرگ پيامبر اكرمداشت، اينك در برا

  : بودند نداشت؛ چراكه آنها يقين كرده
 $tΒ óΟä. y‰ΨÏã ß‰xΖtƒ ( $tΒ uρ y‰Ζ Ïã «!$# 5−$t/ 3     )96 ،نحل(  
شود و آنچه نزد خدا است، براي  آنچه در دست شماست، تمام و نابود مي«

  ».هميشه خواهد ماند
  : اين بود و اما فرياد چهارم

 اليســتوي مــن يعمــر المســاجدا
 

 1و مـن يـري عــن الغبـار حائــدا   
نشيند، با گردوغباري كه  گرد و غباري كه بر بدن فرد به دليل تعمير و آباد كردن مساجد مي«

نشيند، يكسان و برابر نيست و از هم فاصله  بر بدن او به دليل تشويق شترش به راه رفتن مي
  ».گيرند مي
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  به مهارت و تخصصتوجه  -4
من همراه پيامبر : است كه گفتامام احمد از طلق بن علي يمامي حنفي روايت نموده 

» .مالد يمامي بهتر از شما گل را مي«: گفت ايشان مي. ساختم مسجد را مي  اكرم
او و . آمدم  نزد پيامبر اكرم: گويد كنند كه مي از طلق روايت مي همچنين امام احمد

ساختند و گويا كارشان مورد پسند پيامبر نبود، من بيلچه را گرفتم  را مييارانش مسجد 
حنفي را مسئول «: فرمود. ا آن حضرت كار مرا پسنديدو گل را مخلوط كردم گوي

ن از طلق و ابن حبا» .كند ساختن گل نماييد؛ چراكه او بهتر از شما گل درست مي
ند آنها خشت و سنگ ا، آيا من ماناي پيامبر خد: من گفتم: روايت نموده است كه گفت

بدين » .1داني نه بلكه برايشان گل را مخلوط كن تو آن را بهتر مي«: بياورم؟ فرمود
به اين فرد كه تازه به مدينه آمده بود، توجه كرد و او فردي بود   صورت پيامبر اكرم

دن گل و محكم از مهارت او در مخلوط كر  كه از سابقين اولين نبود، اما پيامبر اكرم
كاري استفاده نمود و اين درسي براي مسلمانهاست كه بر شايستگيها و كفايتها ستايش 

  2.كنند و از آن استفاده نمايند
  
  شعار دولت مسلمان -5

يعني خداونـد از   »اهللا اكبر، اهللا اكبر«: اذان نماز، اولين شعار جهاني دولت اسالمي است 
تـر اسـت و او بـر     كننـد بـزرگ   بر سر راه درست مـي  اين طاغوتها و از كساني كه موانع

دهم كه هيچ معبودي بر حق جز اهللا   گواهي مي »اشهد ان ال اله اال اهللا«. كارش تواناست
اي جز حاكميت خداوند كه پروردگـار   يعني هيچ حاكميت و فرمانروايي و سلطه. نيست

پـس معنـي   . ز آن خداستحكم فقط ا »ان الحكم اال اهللا«. جهانيان است، پذيرفته نيست
اشـهد  «. گذاري جز خدا نيست اين است كه هيچ حاكم و فرمانده و قانون »ال اله اال اهللا«

خداونـد رهبـري جامعـة    . دهم كه محمد پيامبر خداست گواهي مي »ان محمداً رسول اهللا
انساني رابه او سپرده است؛ پس هيچ كس حق ندارد كه با او در اين امر به كشـمكش و  

دهـد تـا اينكـه خداونـد بـا قرآنـي كـه بـر          بپردازد و ايشان اين رهبري را ادامه مي ستيز
و  3كنـد، ديـن خـود را كامـل بگردانـد      نمايد و سنتي كه به او الهام مي  پيامبرش نازل مي
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و رهبري ديني   عالوه بر اين جمله يعني اعتراف و گواهي دادن به رسالت پيامبر اكرم
 »حي علي الصـاله حـي علـي الفـالح    «. 1بري مطلق از اوو دنيوي و اطاعت و فرمان

يعني اي انسان بيـا و زيـر پـرچم ايـن     . بشتابيد به سوي نماز بشتابيد به سوي رستگاري
دولتي كه يكـي از اهـداف آن، ايـن اسـت كـه      . دولت كه خالصانه براي خداست، در بيا

همـديگر براسـاس    رابطه انسان را با پروردگارش تحكيم بخشد و روابـط مؤمنـان را بـا   
نماز از ميان ساير عبادتها انتخـاب شـد؛    »قد قامت الصلوه«. ارزشهاي واال محكم كند

تـرين   چون ستون دين و در آن شعائري مانند ركوع و سجده و قيامت اسـت كـه بـزرگ   
مظهر عبادت به معني گستردة آن يعني فروتني و كرنش است؛ پس نمـاز فروتنـي اسـت    

اي وجود ندارد و هر طاعتي كه به صورت فروتني و كرنش انجام  يكه باالتر از آن فروتن
ايسـتد در حـالي    بنده در محضر او مي. باشد بگيرد، عبادت و اطاعت بنده از مواليش مي

. ده اسـت كه به اطاعت از او خود را تسليم نمـوده و در برابـر او كـرنش و فروتنـي كـر     
  :فرمايند خداوند متعال مي
 ö≅è% ’ÎoΤÎ) àMŠÎγçΡ ÷βr& y‰ ç6ôãr& š⎥⎪Ï%©!$# tβθããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $£ϑs9 u’ÎΤu™!% ỳ 

àM≈oΨ Éi t6ø9 $# ⎯ÏΒ ’În1 §‘ ßNöÏΒ é& uρ ÷βr& zΝ Î=ó™é& Éb>tÏ9 š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#    )66 ،غافر(  
ام از اينكه معبودهايي را به جز خدا بپرستم كه شما آنها  بگو من بازداشته شده«

آن زماني كه آيات روشن و دالئل آشكاري از جانب  خوانيد، از را به فرياد مي
پروردگار برايم آمده است و به من فرمان داده شده است كه خاشعانه و 

  ».خاضعانه تسليم پروردگار جهانيان گردم
و شعار رسمي دولت به حاكميت خدا و سيادت شريعت و سقوط طاغوت و قـوانين  

اشاره به اين مطلب دارد كه نمـاز  » مت الصلوهحي علي الفالح و قد قا«هايشان با  و برنامه
شود، مگر در ساية حكومتي كه براساس نماز برپا شده  به صورت شايسته برپا داشته نمي

هاي مكه قبل از تشكيل حكومتشان مخفيانـه   مسلمانان در دره. پردازد است و به نماز مي
رپا شده بـود؛ پـس   خواندند و اما اين حكومت تحت حمايت شمشيرهاي انصار ب نمازمي

كنندگان به ركوع بروند و  اينك آنها آشكارا اذان بگويند و نماز بخوانند و به همراه ركوع
واقعيت تاريخي بهترين گواه بر اين است كه عبادت و پرستش خداوند در . سجده بكنند
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زمين به گونة شايسته انجام نخواهد شد مگر در سايه دولتي قـوي كـه ملـت خـود را از     
  .ن دين حمايت نمايددشمنا

شوند تا معاني و مفـاهيم گذشـته را    تكرار مي »اهللا اكبر اهللا اكبر«سپس در پايان اذان، 
  1.تأكيد نمايند

جوامع مسلمان امروزي براي جهاد شايسته و از بين بردن شعارهاي كفر و به اهتزاز 
ن نياز دارند كه هاي ايمان و برپايي دولت براساس توحيد به اي درآوردن شعارها و نشانه

  . معاني و مفاهيم واقعي از اذان را بدانند وترجمان واقعي اذان باشند
  

  محكم كاري در ساختن مساجد و تزئين آن -6
محكم كاري يعني اينكه مسجد با گل و سنگ و سقف و ستون ساخته شود تا 

ام ساختمانش محكم شود وتزئين يعني آرايش و زينتهاي مختلفي كه در اصل بنا انج
  .گيرد مي

به دليل آنچه . ستمحكم كاري در ساختن مسجد نزد عموم علما جايز و مستحسن ا
را بازسازي كردند و بناي آن با وسايل   انجام دادند كه آنها مسجد پيامبر عمر و عثمان

  : اند و از اين آيه استدالل نموده .گوناگون مستحكم و استوار گردانيدند
 Ÿω óΟà) s? Ïμ‹Ïù #Y‰t/ r& 4 î‰ Éfó¡yϑ©9 }§Åc™ é& ’n? tã 3“uθø) −G9$# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρr& BΘ öθtƒ ‘,ymr& 

βr& tΠθà) s? Ïμ‹Ïù 4 Ïμ‹Ïù ×Α%ỳ Í‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtGtƒ 4 ª!$# uρ =Ït ä† 

š⎥⎪ÌÎdγ©Üßϑø9 $#    )108 ،توبه(  
مسجدي كه از روز . هرگز در آن مسجد نايست و نماز مگزار) اي پيغمبر(«

قوا بنا گرديده است، سزاوار آن است كه در آن بر پاي ايستي و نخست بر پاية ت
خواهند خود را پاكيزه دارند و  در آن جا كساني هستند كه مي. نماز بگزاري

  ».دارد خداوند هم پاكيزگان را دوست مي
برخي آن را مكروه . اما تزئين و نقاشي كردن مسجد به اجماع علما مكروه است

تزئين : اند اما كساني كه گفته. اند نستهي آن را مكروه تنزيهي داتحريمي قرار داده و برخ
مكروه است، هر دو گروه بر اين اتفاق دارند كه : اند جد حرام است و كساني كه گفتهمس

خرج كردن مالي كه براي آباد كردن مساجد وقف شده است، در جهت تزئين و نقاشي 
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و نقاشي مساجد پرداخت، وليد بن اولين كسي كه به تزئين . 1كردن مسجد حرام است
بعد از آن مردم در ساختن مسجد و تزئين آن مبالغه نمودند؛ . عبدالملك بن مروان بود

اند كه مردم به قصد ديدن و تماشا  هايي درآمده حتي برخي از مساجد به صورت موزه
ند و از از روزي كه مساجد تزئين شد. 2روند كردن آنها نه براي خواندن نماز به آنجا مي

به آن راهنمايي كرده بود، بيرون آمدند، نيروي   اي كه پيامبر اكرم ي سادگي شيوه
اسرافكاران صرف شد و مستضعفان بر اثر تأسف، هالك گرديدند و كساني كه پايگاه 

درونشان وجود نداشت، در شهوتهاي آراستن و تزئين با يكديگر به رقابت  در ايمان
  3.پرداختند

ورزند و تمام تالش خود را  اختن و محكم كردن مساجد اهتمام ميكساني كه به س
براي استفاده از هنرهاي گوناگون در تزئين و نقاشي مساجد و به كار گرفتن انواع مظاهر 

حتي . برند دارند، به راستي كه در اشتباه بزرگي به سر مي ابهت و شكوه بر آن مبذول مي
چ مفهومي از فروتني عبوديت براي خداوند اگر كسي وارد اين مساجد گردد، شايد هي

كند كه زبان حال مسجد  عزوجل را احساس نكند؛ بلكه او چيزي را احساس مي
  .گويد و آن افتخار به پيشرفت فن معماري و مهندسي و هنرهاي تزئيني است مي

توانستند از مظاهر فريبندگي دنيوي به مكاني ديگر فرار كنند و تنها مساجد  فقرا نمي
كرد و مسجد او را از محيط دنيا و  يي بودند كه در آن فقير به فقر خود افتخار ميجا

داد، اما اكنون اين گونه شده  داد و به آخرت و فضل آن سوق مي فريبندگي آن نجات مي
بينند كه زيباييهاي دنيا را كه آنان از  است كه فقرا حتي در مظهر اين مساجد چيزهايي مي

روزي و بدبختي  آورد و توجه آنان را به سوي سيه ه ياد آنها مياند، ب آن محروم شده
نمايد و اين جاي بسي تأمل و شگفتي است كه مسلمانان حقايق اسالم را رها  جلب مي

اند، مظاهري كه ظاهر آن دين و باطن آن دنيا و  كرده و به مظاهري دروغين مشغول شده
  4.شهوتها و هوي و هوس است

                                                           
 .145، بوطي، ص فقه السيره - 1
 .33، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه - 2
 .39، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول اهللا - 3
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  فضائل مسجد نبوي -7
از فضيلتهاي مسجد نبوي سخن گفته است بنابراين، اصحاب به آن   پيامبر اكرم

  : لتها را در موارد ذيل خالصه كنيمتوانيم اين فضي دلبسته بودند و ما مي
  تأسيس مسجد نبوي براساس تقوا و پرهيزگاري –الف 

نه در حالي كه در خا  بر پيامبر اكرم: روايت است كه گفت   از ابوسعيد خدري
كدام يك از دو مسجد است كه ! اي پيامبر خدا: گفتم. كي از زنانش بود، وارد شدمي

: شت و آنها را به زمين زد و فرمودبراساس تقوا بنا شده است؟ پس مشتي سنگريزه بردا
احاديثي كه به اين مطلب اشاره ) صحت(برخي از علما در مورد  1اين مسجد شما است

  : كه اين احاديث ظاهراً با اين آيه در تضاد هستنداند؛ چرا اند سخن گفته كرده
 Ÿω óΟà) s? Ïμ‹Ïù #Y‰t/ r& 4 î‰ Éfó¡yϑ©9 }§Åc™ é& ’n? tã 3“uθø) −G9$# ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρr& BΘ öθtƒ ‘,ymr& 

βr& tΠθà) s? Ïμ‹Ïù 4 Ïμ‹Ïù ×Α%ỳ Í‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtGtƒ 4 ª!$# uρ =Ït ä† 

š⎥⎪ÌÎdγ©Üßϑø9 $#    )108 ،توبه(  
مسجدي كه از روز . هرگز در آن مسجد نايست و نماز مگزار) غمبراي پي(«

نخست بر پاية تقوا بنا گرديده است، سزاوار آن است كه در آن بر پاي ايستي و 
خواهند خود را پاكيزه دارند و  در آن جا كساني هستند كه مي. نماز بگزاري

  ».دارد خداوند هم پاكيزگان را دوست مي
نظور از مسجدي كه براساس تقوا بنا شده در آيه گذشته كدام علما در مورد اينكه م

منظور : اند دالنبي است وگروهي ديگر گفتهمسج: اند برخي گفته .اند است، اختالف كرده
تفسيرش  از آن مسجد قباء است و محمد بن جرير طبري اقوال علما را در اين مورد در

: گويد ، سخن كسي است كه ميرين قولاز نظر من بهت«: بيان كرده، سپس گفته است
  2».كند است؛ چون حديث صحيح همين مطلب را تأييد مي  منظور مسجد پيامبر اكرم

البته بين آيه و حديث تعارضي وجودندارد؛ زيرا اگر هدف آيه مسجد قباء باشد، باز 
آيه فوق در مورد : گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي. 3شود هم مسجدالنبي را شامل مي

اند، اما اين  گذاري شده قبا نازل شده است؛ چون هر دو مسجد بر اساس تقوا پايه مسجد

                                                           
 .1398، شمارة صحيح مسلم - 1
 .479 – 476، ص 14، ج تفسير طبري - 2
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شود كه از آن سزاوارتر است  شود و هم شامل مسجدي مي حكم هم شامل مسجد قبا مي
در   يعني مسجد مدينه و اين نظريه مطابق با حديث صحيحي است كه از پيامبر اكرم

  1».آن مسجد من است«: ده پرسيده شد، پس فرمود مورد مسجدي كه بر پاية تقوا بنا ش
پس روشن شد كه هر دو مسجد براساس تقوا بنا «: گويد ر ميو در جايي ديگ

تر و سزاوارتر است؛ البته مسجد قبا سبب  اند، اما مسجد مدينه در اين صفت كامل شده
  2».نزول آيه بود

ي دفع اين توهم بود كه در واقع برا  پاسخ پيامبر اكرم: گويد حافظ ابن حجر مي
  3.پنداشتند كه اين وصف مخصوص مسجد قبا است برخي مي

  فضيلت نماز خواندن در مسجد نبوي  –ب 
يك نماز در مسجد من، «: فرمود  پيامبر اكرم: روايت است كه گفت  از ابوهريره

  4».بهتر از هزار نماز در مساجد ديگر به جز مسجدالحرام است
  گيرد  كه به سوي آن مسافرت صورت مي يكي از سه مسجدي –ج 

رخت «: شنيدم كه فرمود  از پيامبر اكرم: ت است كه گفترواي  از ابوسعيد خدري
  5».مسجدالحرام؛ مسجداالقصي و مسجد من:  شود مگر به سه مسجد سفر بسته نمي

  مسجد النبي ئلفضا –د 
ه و منبر من، باغي است بين خان«: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از ابوهريره

  6».از باغهاي بهشت و منبر من بر حوض من است
  فضيلت تعليم و تعلم در مسجد نبوي –س 

هركس «: فرمود شنيدم كه مي  گويد از پيامبر اكرم روايت است كه مي  از ابوهريره
به مسجد ما براي يادگيري خيري و يا ياد دادن خير به ديگران وارد شود، مانند مجاهد 

                                                           
 .74، ص 7، ج منهاج السنة النبويه - 1
 .406، ص 27، ج مجموع الفتاوي - 2
 .245، ص 7، ج فتح الباري - 3
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در راه خداست و هر كس براي غير از اين وارد آن شود، مانند كسي است كه به چيزي 
  1».نگرد كه مال او نيست مي

  : فه و فقراي مهاجرين نازل شده استاي كه درباره اهل ص آيه -8
  : فرمايد خداوند متعال مي
 Ï™!# ts) àù=Ï9 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãÅÁômé& †Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿω šχθãè‹ÏÜtGó¡tƒ $\/ ö|Ê 

†Îû Ä⇓ö‘ F{$# ÞΟßγç7|¡øts† ã≅Ïδ$yfø9 $# u™ !$u‹ÏΖ øîr& š∅ ÏΒ É#’ yè−G9 $# Ν ßγèùÌ÷è s? 

öΝ ßγ≈ yϑŠÅ¡Î/ Ÿω šχθè=t↔ó¡tƒ šZ$̈Ψ9$# $]ù$ysø9 Î) 3 $tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ô⎯ÏΒ 9 öyz 

 χÎ* sù ©!$# ⎯Ïμ Î/ íΟŠÎ=tæ    )273 ،بقره(  
اني باشد كه در راه خدا براي نيازمند) چنين بذل و بخششي مخصوصاً بايد(«

توانند در زمين به مسافرت پردازند و به  اند و نمي اند و به تنگنا افتاده درمانده
نيازند،  پندارد كه اينان دارا و بي خاطر آبرومندي و خويشتنداري شخص نادان مي

با الحاح و اصرار از مردم . شناسي اما ايشان را از روي رخساره و سيمايشان مي
گمان خدا از آن آگاه  اي را كه ببخشيد، بي ند و هر چيز نيك و بايستهخواه نمي
  ».است

 2آنها اصحاب صفه هستند: رسد گفت د كه به ابن كعب قرظي ميابن سعد با سند خو
و طبري با اسناد خود از مجاهد و سدي نقل كرده است كه آيه در مورد فقراي مهاجران 

  3.نازل شده است
همچنين . باشند، زياداند به اولين ستون و پايگاه اسالمي مي تعداد وقايعي كه متعلق

احكامي كه مربوط به آن مانند تضمين حقوق ايتام، جواز كندن قبرهاي كهنه و ساختن 
  .آموزيم مسجد در جايگاه آن، احكامي هستند كه از بناي مسجدالنبي مي

                                                           
: و در روايت حاكم آمده است  12567، شمارة 209، ص 12، و ج 371، ص 2، ابي شيبه، ج المصنف - 1

و ذهبي، » هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه و الاعلم له عله«
 .91، ص 1، ج المستدرك تلخيص. تأييد كرده استحاكم را 

 .255، ص 1، ابن سعد، ج الطبقات الكبري - 2
 .269، ص 1، عمري، ج السيرة النبوية الصحيحه –، محمود شاكر 591، ص 5، ج تفسير طبري - 3



 

  
  

  فصل دوم
  پيمان برادري ميان مهاجران و انصار

در برنامة اصالحي و تنظيمي خود براي امت و دولت بر   پيامبر اكرم اولين ستوني كه
آن تكيه كرد، ادامة دعوت توحيد و برنامة قرآني و ساختن مسجد بود و بعد از آن، 

رفت و اهميت  به شمار مي  ايجاد پيمان برادري ميان انصار و مهاجران بود كه گامي مهم
نبود تا بدين وسيله جامعة مسلمان، آن از گام نخست؛ يعني، ساخت مسجد كمتر 

  1.هاي ساختار جديد آن روشن شود يكپارچه و متحد و با هم دوست باشد و نشانه
مبدا و اصل كلي برادري بين مسلمانان از آغاز دعوت در دوران مكي سرچشمه 

از تمامي اموري كه به ايجاد تنفر و عداوت ميان مسلمانان   گرفت و پيامبر اكرم
با يكديگر دشمني و بغض نورزيد و حسد «: كرد؛ چنانكه فرمود د، نهي ميجاميان مي

مكنيد و به يكديگر پشت نكنيد و بندگان خدا و برادر باشيد و براي هيچ مسلماني جايز 
  2».نيست كه بيش از سه روز از برادرش قطع رابطه كند

را به دشمن كند و او  مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نمي«: همچنين فرمود
سپارد و هركس نياز برادر مسلمانش را برآورده نمايد، خداوند نياز او را برطرف  نمي
و مشكالت روز   كند و هر كس مشكلي را از مسلماني دور سازد، خداوند اندوه مي

نمايد و هر كس عيب مسلماني را بپوشاند، خداوند روز قيامت عيب  قيامت او را دور مي
  3».داو را خواهد پوشان

كرده است و فرموده همچنين قرآن كريم به اين برادري كلي ميان فرزندان امت تأكيد 
  : است

                                                           
 .53 – 52مجد الوي، ص . ، داالدارة االسالميه في عصر عمر بن خطاب - 1
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⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ä3ª=yès9 tβρ ß‰tGöκsE    )103 ،آل عمران(  
خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت ) ناگسستني قرآن(و همگي به رشتة «

دشمناني بوديد وخدا ) براي همديگر(خود به يادآوريد كه بدانگاه كه  خدا را بر
ميان دلهايتان پيوند داد؛ پس برادراني شديد و بر لبة گودالي از آتش بوديد، ولي 

سازد،  خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار مي. شما را از آن رهانيد
  ».شايد كه هدايت شويد

  : فرمايد و مي
 y#©9r&uρ š⎥÷⎫t/ öΝÍκÍ5θè=è% 4 öθs9 |Mø)xΡr& $tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd !$̈Β |Mø©9r& 

š⎥÷⎫t/ óΟÎγÎ/θè=è% £⎯Å6≈s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæηuΖ÷t/ 4 …çμ̄ΡÎ) î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym    )63 ،انفال(  
در ميان آنان الفت ايجاد نمود، اگر همة آنچه در زمين است صرف ) خدا(و «

ستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي، ولي خداوند توان كردي، نمي مي
  ».ميانشان انس و الفت انداخت؛ چراكه او عزيز و حكيم است

اما موضوع اين بحث، برادري مخصوصي است كه مشروع گرديده و بر آن حقوق و 
وظايفي محول گرديده است كه از حقوق و واجبات و وظايف عمومي ميان همه مؤمنان 

   1.استتر  خاص
بالذري . اند گفته برخي از علما از برقراري برادري ميان مهاجران در مكه سخن

قبل از هجرت بين مسلمانان در مكه براساس حق و مواسات،   پيامبر اكرم: گويد مي
پيمان برادري برقرار كرد؛ چنانكه بين حمزه و زيد بن حارثه برادري ايجاد كرد و ابوبكر 

نمود و بين عثمان بن عفان و عبدالرحمان بن عوف و بين زبير بن  و عمر را با هم برادر
عوام و عبداهللا بن مسعود وميان عبيده بن حارث و بالل حبشي و بين مصعب بن عمير 
و سعد بن ابي وقاص وبين ابي عبيده بن جراح و سالم، موالي ابوحذيفه و ميان سعيد 
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ان برادري برقرار كرد و خودش با علي بن زيد بن عمرو بن نفيل و طلحه بن عبيداهللا پيم
  1.پيمان برادري بست

ق كسي است كه قبل از همه به پيمان برادري در مكه .  ه 276بالذري متولد سال 
ق از او پيروي نموده است بدون .  ه 463اشاره كرده است و ابن عبدالبر متولد سال 

نطور كه ابن سيد الناس به اينكه تصريح كند كه اين مطلب را از او نقل كرده است؛ هما
تبعيت از آن دو به اين مطلب اشاره نموده است بدون اينكه تصريح نمايد كه اين مطالب 

  از طريق جميع بن عمير از ابن عمر مستدركحاكم در . 2را از آنها نقل نموده است
ميان ابوبكر و عمر و بين طلحه و زبير و بين   روايت كرده است كه پيامبر اكرم

: و از ابن عباس روايت است كه  3دالرحمن بن عوف و عثمان، پيمان برادري بستعب
  4.ميان زبير و ابن مسعود پيمان برادري بست  پيامبر اكرم

ت نگرفت؛ چنانكه ابن قيم و ابن كثير بر اين باورند كه پيمان برادري در مكه صور
ن برادري منعقد نمود و علي ميان مهاجران در مكه پيما پيامبر اكرم«: گويد ابن قيم مي

را برادر خود خواند اما آنچه به ثبوت رسيد، اين است كه پيمان برادري در مدينه منعقد 
گرديد؛ چراكه مهاجران به وسيلة برادري اسالمي و پيوند ميهني و خويشاوندي نسبي 

سبتي نياز از عقد اخوت بودند، برخالف مهاجران و انصار كه با يكديگر قبل از آن ن بي
  5».نداشتند

پذيرند و همان  برخي از علما پيمان برادري در مكه را نمي: گويد ابن كثير نيز مي
  6.نمايد دليل را كه ابن قيم ذكر نموده است، مطرح مي

اند و فقط  اي ننموده همچنين كتابهاي سيره به ايجاد پيمان برادري در مكه اشاره
ينكه سندي براي آن ذكر كرده باشد، بيان بدون ا» قيل«بالذري اين مطلب را با كلمه 

ممكن : روايت است و به فرض صحت بايد گفتنموده است كه بيانگر ضعف اين 

                                                           
 .270، ص 1، بالذري، ج انساب االشراف - 1
 .240، ص 1، ج السيرة النبويه الصحيحه - 2
 .همان - 3
 .471، ص 7، ج فتح الباري - 4
 .79، ص 2، ج زادالمعاد - 5
 .، ابن كثيرالسيرة النبويه - 6
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است پيمان مكه بر همدردي و خيرخواهي نسبت به يكديگر بوده است، بدون اينكه از 
  1.يكديگر ارث ببرند

  
  پيمان برادري در مدينه

پيوند محكمي كه امت را با يكديگر مرتبط نظام برادري ميان مهاجران و انصار در 
اين ارتباط را براساس برادري كامل ميان آنها   پيامبر اكرم. ساخت، تأثير گذاشت مي

شود و از بين  پيماني كه نژادپرستي و تعصبات جاهلي در آن ذوب مي. برقرار كرد
ساس نسب و رود بنابراين، تعصبي جز براي اسالم وجود ندارد و امتيازاتي كه برا مي

شد و حق تقدم از آن كسي بود  رنگ و وطن وجود داشت، در مقابل آن فاقد ارزش مي
رسول خدا اين برادري را بر . گرفت  كه از ديگران در تقوا و جوانمردي پيشي مي

محتوا نبود؛ بلكه عملي بود كه  هاي محكمي استوار نمود و فقط يك لفظ و سخن بي پايه
با خونها و اموال داشت و فقط تبريك و سخن خوشي نبود  پيوندي محكم و ناگسستني

  .كه زبانها ذكر كنند و اثري نداشته باشد
آميخت  همچنين عواطف ايثار و همدردي و محبت با يكديگر در اين برادري در مي

  2.داد و جامعه جديد را با زيباترين صورت تشكيل مي
انصار اين بود كه مردم اين عامل اصلي و مهم در تقويت برادري ميان مهاجران و 

آنها را . جامعه كساني بودند كه همه براساس دين و عقيده گردهم جمع شده بودند
دينشان پرورش داده بود؛ ديني كه آنها آن را پذيرفته بودند تا بگويند و عمل كنند؛ پس 

  .رود، بسيار فاصله داشتند آنها از شعارهايي كه جز از زبان فراتر نمي
  : واقعي اين فرمودة خداوند بودند اقآنها مصد
 $yϑ̄Ρ Î) tβ% x. tΑ öθs% t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# # sŒÎ) (# þθããßŠ ’n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3ósu‹Ï9 öΝ ßγoΨ ÷ t/ 

βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ ÷èÏϑy™ $uΖ ÷èsÛr& uρ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθßsÎ=ø ßϑø9 $#    )51 ،نور(  
برش فرا خوانده شوند تا ميان آنان مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغم«

شنيديم و اطاعت كرديم و : گويند ست كه ميداوري كنند، سخنشان تنها اين ا
  ».رستگاران واقعي ايشانند

                                                           
 .241، ص 1، ج سيرة النبويه الصحيحهال - 1
 .194 – 193، غزالي، ص فقه السيره - 2
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عملكرد مسلمانان موجب بقاء و استمرار اين برادري، كه خداوند دين و پيامبرش را 
حل دعوت در طول حيات هايش را در همه مرا  با آن ياري كرد، گرديد تا اينكه ميوه

به عنوان   به بار آورد و اثر آن ادامه يافت و به هنگام انتخاب ابوبكر  پيامبر اكرم
خليفه، انصار و مهاجران اتفاق نمودند؛ بدون اينكه در اتحاد و يكپارچگي مسلمانها 

ه حكومت و فرمانروايي پاسخ مثبت ايجاد كنند و به شهوت سلطه و غريزاي  رخنه
بنابراين، سياست ايجاد اخوت بين مهاجران و انصار نوعي سياست قبلي بود كه  .بدهند

در راستاي استوار نمودن دوستي و جاي دادن آن در وجود و احساسات   پيامبر اكرم
همان مهاجران و انصاري كه نه تنها براي حفاظت اين . مهاجران و انصار اتخاذ كرده بود

بودند؛ بلكه براي اجراي بندهاي آن از همديگر پيشي خوابي كشيده  دوستي و برادري بي
  1.گرفتند مي

نويسندگان و پژوهشگران نيز هر چند به اوج سخنگويي رسيده باشند، سخن بهتري 
  .يابند از آنچه خدا درباره انصار گفته است، نمي

  : فرمايد خداوند مي
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ ρ â™§θt7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$# uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ ty_$ yδ öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ 

tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ 

tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9 $#    )9 ،حشر(  
جران، خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را در دل آناني كه پيش از آمدن مها«

دارند كه به پيش ايشان مهاجرت  خود استوار داشتند، كساني را دوست مي
كنند به چيزهايي كه به  اند و در درون، احساس و رغبت نيازي نمي كرده

دهند؛ هر چند كه خود  مهاجران داده شده است وايشان را بر خود ترجيح مي
كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و . زمند باشندسخت نيا

  ».محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند
  : آنها پنج چيز را گواهي داده است در اين آيه خداوند براي

  .خانه و ايمان را قبل از هجرت مهاجران آماده كردند - 1
  .دارند اند، دوست مي كساني را كه به سوي آنها هجرت كرده - 2

                                                           
 .200عبدالمنعم السيد، ص . ، دفصول في السيرة النبويه - 1
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  .كنند به چيزهايي كه به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و نياز نمي - 3
  .دهند؛ هر چند كه خود سخت نيازمند باشند آنان را بر خود ترجيح مي - 4
آنان كساني هستند كه از بخل نفس خود، مصون و محفوظ گرديدند بنابراين،  - 5

  .آنان رستگارند
: ترگي است كه برخي عبارتند از آيه فوق حامل درسهاي بزرگ و حكمتهاي س

يعني خانه و سرا تعبير شده است و اشاره به اين است كه ) دار(اينكه، مدينه با كلمه 
اند و  مدينه سراي ويژه كساني است كه در آن جاي گرفته و آن را وطن خويش نموده

پس دهد؛  كند كه به نفس روحيه و آرامش بيشتري مي اين نوعي انس در وجود ايجاد مي
انصار در خانه و ايمان خودشان از امنيت و ثبات مادي برخوردارند و آرامش بر آنها 

نمايد؛ گويا حصاري از رحمت، آنها را در  آيد و با نور خود آنها را احاطه مي فرود مي
  .كند برگرفته است كه هيچ پريشاني و اضطرابي آنان را تهديد نمي

 ⎯ ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7s%   گردد؛ يعني، انصار در مدينة منوره  مهاجران برميضمير در اينجا به
شرايطي را فراهم نمودند كه مدينه براي مهاجران همانند خانة آنان گرديد و قبل از 
هجرت مهاجران، ايمان را در دلهايشان استوار نمودند؛ چون مهاجران گرچه قبل از 

نها براي گسترش ايمان انصار ايمان آوردند و ايمان را تا آخرين حد فرا گرفتند، اما آ
خانه و مكاني را فراهم نكردند كه بتوانند از ثبات مادي و حسي برخوردار باشند و براي 
خود و ايمانشان از قدرت و قهر دشمنان احساس امنيت نمايند؛ پس مهاجران ايمان 
داشتند، اما جا و مكاني نداشتند و انصار از هر دو در يك زمان برخوردار بودند و از 

  : را قبل از انصار ستايش كرده است باييهاي قرآن، اين است كه مهاجرانزي
 Ï™!# ts) àù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#    )8 ،حشر(  
غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي

جران را نيز به اند، مها پس داشتن خانه و ايمان كه انصار به خاطر آن ستوده شده
خاطر فقدان آن مورد ستايش قرار داده است؛ چراكه آنان خانه و كاشانه خود را به خاطر 
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طلب فضل و رضاي خدا و ياري كردن خدا با ياري كردن دينش و ياري كردن پيامبر 
با ياري نمودن رسالت و دعوتش از دست داده بودند و آنها را توصيف نمود كه   اكرم

≈̄× Íاند  انآنان راستگوي s9 'ρé& ãΝ èδ tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#  ه استو به عموم مؤمنان گفت :  
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θçΡθä. uρ yìtΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9 $#    

  )119 ،توبه(  
  ».اي مؤمنان از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد«

ران اين است كه انصار به خاطر آن پس منظور از ذكر نمودن انصار قبل از مهاج
اند تا آنان را به وظيفه آنها در برابر برادران  اند و قبل از آنان ذكر گرديده ستوده شده

اند و براي  مهاجرشان كه خانه و اموال خود را براي طلب فضل و رضاي خدا ترك گفته
اند، آگاه  دهياري كردن دين خدا و ياري كردن پيامبرش خود را از همه چيز جدا نمو

هاي خود را به  ها و خانه نمايد؛ پس مهاجران، اموال و داراييها و فرزندان و جگرگوشه
اند و  خاطر كسب رضايت و خشنودي خدا و به دست آوردن پاداش الهي از دست داده

هاي آنان كه  هايشان جاي بگيرند؛ خانه اند كه همراه آنها در خانه آنها به انصار پناه آورده
امنيت و ثبات است و آنها قبل از انصار ايمان را در درون و قلب خود استوار  سراي

نمودند و با اين هجرت، فراهم نمودن خانه و ايمان هر دو براي آنها كامل گرديد و 
اند، فضيلتي است كه ساير مؤمنان و حتي انصار نيز از  اينكه آنان قبل از همه ايمان آورده

⎯ tβθ™7Ïtä† ô: ف انصار هنوز ادامه دارداوصا. ندمند نيست آن بهره tΒ ty_$yδ öΝÍκös9 Î)   و اين
محبتي است كه خداوند آن را در قرآن به اثبات رسانده است و خداوند آن را براي آنان 

در مقابل به توصيف مهاجران . فضيلتي قرار داد كه اين فضيلت را به آنان اختصاص داد
اموالشان به خاطر طلب خشنودي خدا و به دست  پرداخت به اينكه آنها از خانه و

اند و قلبهاي مهاجران  باريد، بيرون كرده شده آوردن فضل او كه همواره بر آنها مي
باشد؛ آنهايي كه به اخالص پاك كه ثمره و نتيجة  سرشار از محبت برادران انصارشان مي

  :ها گفته شده استاند؛ پس در مورد آن محبت در راه خدا و براي خداست، توصيف شده
 Ÿωuρ tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé&      
و در درون خود به چيزهايي كه به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و «

  ».كنند نيازي نمي
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اند و در ايمان بر  يعني آنها به فضيلتي كه برادران مهاجرشان آن را به دست آورده
اند و براي ياري  اند و با جدا شدن از سرزمين و اموالشان قرباني داده آنان پيشي گرفته

اند كه بخواهند در آن مشاركت  اند، چشم ندوخته كردن دين خدا و رسالتهاي او برخاسته
  1.داشته باشند

  :و در فرموده الهي كه
 tβθ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$yδ öΝ Íκös9 Î)   

ثبت شده است و به قصد عبادت در ناپذير انصار در كتاب خدا  اين محبت وصف
گردد بنابراين، امكان ندارد كه با چنين  كمال زيبايي و اعجاز و اسلوب زيبا تالوت مي

اي باشد كه آنها با مهاجران به خاطر  محبتي در اعماق وجود مؤمنان، آثار نفرت و كينه
  .رزندفضايل ايماني و جان فدايي آنها در راه خدا با سرزمين و اموال حسادت و

انصار در دوست داشتن برادران مهاجر خود به اوج صفا و اخالص و همدلي رسيده 
كرد  بودند و اين محبت مقدس، دلهاي آنها را فرا گرفته و براي هيچ چيزي جاي باز نمي

  2.مگر چيزي كه اثري از آثار محبت و دوستي بود و اين اوج فضيلتهاست
  :و اين فرمودة الهي كه

 šχρãÏO ÷σãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦ àΡr&   
اند كه جامعة بشري  نتيجة اين محبت خالص است كه انصار در آن به حدي رسيده

در تاريخ گذشته خود به آن دست نيافته است و در تاريخ آينده نيز به آن دست نخواهد 
يافت و آن ثمرة ايثار و ترجيح ديگران برخود است كه محبت ايماني، آن را به بار آورده 

  3.است
سپس در مقابل اينكه مهاجران به صداقت اراده و اخالص در ايمانشان توصيف 
شدند، انصار به فالح و رستگاري اختصاص يافتند و بعد از تأكيد اين مطلب كه آنها با 
اين ايثار، وجودشان از تيرگيهاي آزمندي و حسادت تصفيه و پاك شده است و 

د و از بخل پاك گشتند و بخل را با مخلصانه برادران مهاجر خود را دوست داشتن

                                                           
 .94، ص 3، عرجون، ج محمد رسول اهللا - 1
 .95همان، ص  - 2
 .96همان، ص  - 3
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اند و خداوند اين  فضيلت بزرگواري و بخشندگي و ترجيح ديگران بر خود زير پا نهاده
  : كند ده آنان را اين گونه بيان ميصفت پسندي
 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9 $#   ) ،9حشر(  
مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً و كساني كه از بخل نفس خود «

  ».رستگارند
هاي آن برادري  و اين محبت برادرانه ميان مهاجران و انصار اساسي است كه بر پايه

بعد از آمدن به مدينه ميان اصحاب خود پيمان آن را بست،   اجتماعي كه پيامبر اكرم
قبل از   د كه پيامبر اكرماستوار شده بود و بستن اين پيمان برادري از اولين اقداماتي بو

  1.تأسيس مسجد النبي به آن پرداخت
ظاهراً آغاز اين مواخات و برادري، در مسجد و در حالي برگزار شد كه اين مسجد 
در مرحله ساخت و ساز قرار داشت و قرار بود اين مسجد پايه و اساس تقوا قرار گيرد 

در ساخت و ساز همياري ) رمهاجران و انصا(با اصحاب و يارانش   و پيامبراكرم
ترين  شد، مناسب قطعاً آن مكان پاك و عمل شريف كه فقط براي خدا انجام مي. نمود مي

مكان براي آغاز مواخات و برادري بود؛ چون آن مكان پاك و مشغلة شريف اقتضا 
ها و پيوندهاي  نمود كه آنها با همديگر همكاري و همدردي و دوستي نمايند و رشته مي

ابتدا ميان كساني كه با او در   ي ايماني را تقويت كنند بنابراين، پيامبر اكرمبرادر
كردند، پيمان برادري منعقد نمود؛ سپس گروهي ديگر را در خانة  ساختن مسجد كار مي

اُنس با همديگر برادر نمود و اين گونه اين كار را تكرار نمود تا اينكه اين مواخات و 
شگامان مهاجر و انصار را فرا گرفت و آنها حدود صد نفر برادري با يكديگر همة پي

  2.بودند كه نيمي از آنان مهاجر و نيمي ديگر انصار بودند
پيمان برادري بستند، عبارتند  برخي از نامهاي مهاجران و انصار كه در راه خدا با هم

  : از
بن  ، خارجه بن زهير، عمر بن خطاب، عتبان بن مالك، ابوعبيده ابوبكر صديق

جراح، سعد بن معاذ، عبدالرحمن بن عوف سعد بن ربيع، زبير بن عوام، سالمه بن 
سالمه بن وقش، طلحه بن عبيداهللا، كعب بن مالك، سعيد بن زيد، ابي بن كعب، مصعب 
بن عمير، ابوايوب خالد بن زيد، ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه، عباد بن بشر بن وقش، 

                                                           
 .98، ص 3، عرجون، ج محمد رسول اهللا - 1
 .100همان، ص  - 2
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ابوذر غفاري، منذر بن عمرو، حاطب بن ابي بلتعه،  عمار بن ياسر، حذيفه بن يمان،
عويم ابن ساعده، سلمان فارسي، ابودر داء، بالل موذن پيامبر و ابورويحه عبداهللا بن 

  1.عبدالرحمن الخثعمي
  

  درسها و آموختنيها
  اعتقاد مشترك، اساس ارتباط است -1

اي عقيدتي بود كه با  داد، جامعه جامعه مدني كه پايه و اساس آن را اسالم تشكيل مي
اسالم مرتبط بود و دوستي از نظر اسالم زماني ارزش داشت كه براي كسب رضاي خدا 

ترين آن است؛ چون  و پيامبرش و براي مؤمنان بود و اين باالترين نوع ارتباط و پيشرفته
  .شود چنين امري به يگانگي عقيده و فكر و روح مرتبط مي

ترين  اوند و پيامبرش و براي مؤمنان از مهمدوستي نمودن براي كسب رضايت خد
آثار و پيامدهاي هجرت است و قرآن كريم مسلمانها را بر اين مفاهيم واال تربيت 

نمود و خداوند متعال بيان نموده است كه پسر نوح گرچه از خاندان نبوت بود، اما  مي
كرد، از خانوادة وقتي ازحق فاصله گرفت و به خدا كفر ورزيد و از پيامبر خدا پيروي ن

  : فرمايد متعال مينوح شمرده نشد؛ چنانكه خداوند 
 Ÿ≅ŠÏ%uρ ÞÚ ö‘ r'̄≈ tƒ ©Éën=ö/ $# Ï8u™!$tΒ â™!$yϑ|¡≈ tƒuρ © ÉëÎ=ø%r& uÙ‹Ïîuρ â™!$yϑø9 $# z© ÅÓè%uρ 

ãøΒ F{$# ôNuθtFó™$# uρ ’n? tã Äd“ÏŠθèg ø: $# ( Ÿ≅ŠÏ%uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘ öθs) ù=Ïj9 t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ 3“yŠ$tΡ uρ 

ÓyθçΡ …çμ −/§‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨βÎ) © Í_ö/ $# ô⎯ÏΒ ’Í? ÷δr& ¨βÎ) uρ x8y‰ ôãuρ ‘,ysø9 $# |MΡ r& uρ 

ãΝ s3ômr& t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ ptø: $#    )45 -  44 ،هود(  
پسرم از خاندان من ! نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت پرودرگارا«

. ادگرانيران و دادگرترين داست و وعدة تو راست است و تو داورترين داو
عمل ناشايست ) داراي(پسرت از خاندان تو نيست؛ چرا كه او ! اي نوح: فرمود
من تو را نصيحت . بنابراين، آنچه را از آن آگاه نيستي، از من مخواه. است
  ».كنم كه از نادانان نباشي مي

اسالم، دوستي و برادري را فقط در ميان مؤمنان منحصر نموده است تا آنها فقط با 
  : فرمايد دوستي نمايند؛ چنانكه مي ريكديگ

                                                           
 .324، ص 2، ابن كثير، ج السيرة النبويه – 111 – 109، ص 2ج ، ابن هشام - 1
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 $yϑ̄Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹r'sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ä3÷ƒuθyzr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ÷/ ä3ª=yès9 

tβθçΗxq öè?    )10 ،حجرات(  
قطعاً مؤمنان برادران همديگرند؛ پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد «

  ».اشته باشيد، تا به شما رحم شودو از خدا ترس و پروا د
اسالم دوستي ميان مؤمنان و كافران از قبيل مشركان و يهوديان و نصارا را قطع نموده 
است؛ حتي اگر اينها پدران يا برادران يا فرزندان مسلمانان باشند و هر مؤمني كه با 

دوستي و نمايد، قرآن او را ستمگر دانسته است؛ پس  چنين كساني محبت و دوستي مي
  : گناهان استترين  ابراز محبت با كافران از بزرگ

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚−Fs? öΝä. u™!$t/# u™ öΝ ä3tΡ≡uθ÷zÎ) uρ u™!$uŠÏ9 ÷ρ r& ÈβÎ) 

(#θ™6ystGó™ $# tø à6 ø9$# ’n? tã Ç⎯≈yϑƒM}$# 4 ⎯tΒ uρ Οßγ©9 uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

šχθßϑÎ=≈©à9 $#    )23 ،توبه(  
  : فرمايد و مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? “Íiρß‰tã öΝ ä.̈ρ ß‰tãuρ u™!$u‹Ï9 ÷ρ r& šχθà) ù=è? 

Ν Íκös9 Î) Íο̈Šuθyϑø9 $$Î/ ô‰s%uρ (#ρãx x. $yϑÎ/ Νä. u™!% ỳ z⎯ ÏiΒ Èd,ysø9 $# tβθã_Ìøƒä† tΑθß™§9 $# 

öΝ ä.$−ƒÎ) uρ   βr& (#θãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ öΝ ä3În/ u‘ ...   )3 – 1 ،ممتحنه(  
براي جهاد در راه امن و كسب خشنودي من ) از ديار خود(اي مؤمنان اگر «

مگيريد كه به آنان از روي ) خود(بيرون آمديد، دشمنان خودتان را دوستان 
اند  حقي كه به شما رسيده، كفر ورزيده) دين(حال آنكه به . دوستي پيام بفرستيد

آوريد،  و شما را براي آنكه به خداوند، پروردگارتان، ايمان مي )خدا(و رسول 
  ».كنند آواره مي

هاي گذشته به صورت كلي مؤمنان را از دوستي با كافران  پس وقتي خداوند در آيه
هاي زيادي نيز مؤمنان را از اطاعت از اهل كتاب و يا دوستي  دارد در آيه برحذر مي

  1.كند دارد و نهي مي نها برحذر ميكردن با آنها يا گرايش به سوي آ
  : فرمايد ميخداوند 

                                                           
 .417، احزمي جزولي، ص الهجرة في القرآن الكريم - 1
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 ⎯ s9uρ 4© yÌös? y7Ψ tã ßŠθåκuø9 $# Ÿωuρ 3“ t≈ |Á̈Ψ9 $# 4© ®Lym yìÎ6®K s? öΝ åκtJ̄=ÏΒ 3 ö≅ è% χÎ) 

“ y‰èδ «!$# uθèδ 3“ y‰ çλù;$# 3 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷èt7̈? $# Νèδ u™!# uθ÷δ r& y‰ ÷èt/ “Ï%©!$# x8u™ !% ỳ z⎯ ÏΒ 

ÉΟù=Ïèø9 $#   $tΒ y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ AÅÁtΡ    )120 ،بقره(  
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اينكه از آئين آنها «

ها و آرزوهاي  بگو تنها هدايت الهي، هدايت است و اگر از خواسته. پيروي كني
ست و ياوري اي، هيچ سرپر ايشان پيروي كني، بعد از آنها كه علم و آگاهي يافته

  ».از جانب خدا براي تو نخواهد بود
  : فرمايد و خداوند مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ βÎ) (#θãè‹ÏÜè? $Z)ƒÌsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

Ν ä.ρ–Šãtƒ y‰ ÷èt/ öΝ ä3ÏΖ≈oÿ‡Î) t⎦⎪ÌÏ≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ y# ø‹x. uρ tβρ ãà õ3s? öΝçFΡ r& uρ 4‘n=÷Fè? öΝ ä3ø‹n=tæ 

àM≈tƒ# u™ «!$# öΝ à6ŠÏùuρ …ã&è!θß™ u‘ 3 ⎯ tΒ uρ ΝÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s) sù y“Ï‰ èδ 4’n<Î) :Þ≡u ÅÀ 

8Λ⎧ É)tFó¡•Β    )101 – 100 ،آل عمران(  
ايد، اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده  اي كساني كه ايمان آورده«

گردانند و  فر باز ميشده است، پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به ك
شود  چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده مي

گمان به راه  و پيغمبر او درميان شما است و هر كس به خدا تمسك جويد، بي
  ».رهنمود شده است) رستگاري(راست و درست 

  : فرمايد و خداوند مي
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? yŠθåκuø9 $# #“ t≈ |Á̈Ζ9$# uρ u™!$u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ 

â™!$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 ⎯ tΒ uρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγtƒ tΠöθs)ø9 $# 

t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $#    ) ،51مائده(  
دوست برخي ايشان برخي  ان و مسيحيان را به دوستي نگيريداي مؤمنان، يهودي«

گمان از زمرة ايشان به شمار  هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد، بي. ديگرند
هدايت ) به سوي ايمان(رود و شكي نيست كه خداوند افراد ستمگر را  مي
  ».كند نمي
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دهد،  اين خطاب، جماعت مسلمان در مدينه را مخاطب قرار مي«: گويد سيد قطب مي
اي از زمين باشد تا روز قيامت مخاطب اين فرياد  گوشه اما هر گروه مسلماني كه در هر

است و مؤمنان در آن وقت به خاطر اين مناسبت مخاطب اين ندا قرار گرفتند كه برخي 
از مؤمنان در مدينه به طور كامل و قاطع از برخي اهل كتاب، به ويژه يهود، جدا نشده 

ن و روابط اقتصادي و تعامل و بودند و قطع رابطه نكرده بودند و روابط دوستي و پيما
روابط همسايگي ميان آنها و اهل كتاب برقرار بود و همة اينها با توجه به وضعيت 
تاريخي و اجتماعي در مدينه قبل از اسالم بين عربهاي اهل مدينه به خصوص يهوديان 

ي داد تا نقش خود را در توطئه كردن برا و اين وضعيت به آنان فرصت مي... طبيعي بود 
 از بسياري ه براي آن برنامه چيده بودند و اين دين و پيروان آن با انواع مكرهايي ك

نصوص قرآني پرده برداشت، بازي كنند و قرآن نازل شد تا آگاهي الزم را به مسلمان در 
شود تا برنامه جديدش را در واقعيت زندگي  اش وارد آن مي معركه و نبردي كه با عقيده

و تا در ضمير و وجدان مسلمان آن جدايي كامل ميان او و ميان هر اجرا نمايد، بدهد 
گيرد، پديد  كس كه به جماعت مسلمان منتسب نيست و زير پرچم ويژة آن قرار نمي

  .آورد
برد؛ بلكه اين صفت هميشگي مسلمان  اين جدايي، گذشت اخالقي را از بين نمي

ه در قلب مسلمان جز براي خدا اي ك برد، منظور آن دوستي است و دوستي را از بين مي
گردد و آگاهي و جدايي كه در هر زمين و در هر نسلي  و پيامبرش و مؤمنان ايجاد نمي

برخي دوستان برخي ديگراند و اين حقيقتي است كه با زمان . شود از آن بازداشته نمي
دوستان  توانند و آنها هرگز نمي... آورد  ارتباطي ندارد؛ چون از طبيعت چيزها سر بر مي

پذير نيست  گروه مسلمان باشند و در هيچ سرزمين و در هيچ تاريخي چنين امري امكان
و براي يكبار حتي ... نمايند  و گذشت قرنها مصداق اين گفتار راستين را ترسيم مي... 

اين قاعده مختل نشده است و در اين زمين چيزي جز آنچه قرآن كريم بيان نموده و 
و انتخاب ... نه يك رخداد جدا و تنها . كرده، اتفاق نيفتاده استصفت هميشگي را ذكر 

 öΝ... جمله اسميه به اين صورت كه åκÝÕ÷èt/ â™ !$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4  » برخي دوستان برخي
فقط يك تعبير نيست؛ بلكه انتخاب مقصود و هدفي است تا بر صفت ...  »ديگراند

  1.هميشگي و اصيل آنان داللت نمايد

                                                           
 .911، ص 2، ج في ظالل القرآن - 1
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د مؤمنان را از اينكه منافقان را به دوستي بگيرند، نهي نموده است؛ چراكه و خداون
خداوند . از دين خداست بارزترين صفت منافقان، دوستي نمودن با كفار و تنفر

  : فرمايد مي
 ÎÅe³o0 t⎦⎫É)Ï≈uΖ ßϑø9 $# ¨βr'Î/ öΝ çλm; $¹/#x‹tã $̧ϑŠÏ9 r& ∩⊇⊂∇∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβρ ä‹Ï‚−F tƒ 

t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# u™!$uŠÏ9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 šχθäótGö; tƒr& ãΝ èδy‰Ψ Ïã nο̈“ Ïèø9$# ¨βÎ* sù 

nο̈“ Ïèø9 $# ¬! $YèŠÏΗsd   )139 – 138 ،نساء(  
اين منافقان كساني هستند كه . به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند«

را در پيش گيرند، آيا عزت  كافران را به جاي مؤمنان به سرپرستي و دوستي مي
  ».جويند؟ چرا كه عزت و شوكت جملگي از آن خدا است كافران مي

از جمله اينكه  هاي مدني انواع گوناگون اين جدايي بيان گرديده است، و در آيه
  : فرمايد خداوند مي
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$¤ à6 ø9$# t⎦⎫ É)Ï≈ oΨ ßϑø9$# uρ õá è=øñ$# uρ öΝÍκön=tã 4 öΝßγ1uρ ù'tΒ uρ 

ÞΟ̈Ψ yγy_ ( }§ø♥ Î/ uρ çÅÁyϑø9 $#    )73 ،توبه(  
اي پيغمبر، با كافران و منافقان جهاد و پيكار كن و بر آن سخت بگير و «

  »!جايگاهشان دوزخ است و چه بدسرنوشت و چه زشت جايگاهي است
نهي كرده است؛ چنانكه  و خداوند از خواندن نماز ميت آنها و ايستادن بر قبرهايشان

  : ايدفرم مي
 Ÿωuρ Èe≅ |Áè? #’n? tã 7‰tnr& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰t/ r& Ÿωuρ öΝà) s? 4’n? tã ÿ⎯ÍνÎ ö9s% ( öΝ åκ̈ΞÎ) 

(#ρãx x. «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδuρ šχθà)Å¡≈ sù    )84 ،توبه(  
هرگاه يكي از آنان مرد، اصالً بر او نماز مخوان و بر سر گورش نايست؛ چراكه «

اند كه از دين خدا و فرمان  اند و در حالي مرده ا و پيغمبر باور نداشتهآنان به خد
  ».اند اهللا خارج بوده

داند كه با صفت ايمان هماهنگ است و  و خداوند آن دوستي را معتبر و ارزشمند مي
  : مؤمنان با چه كساني دوستي نمايندهمچنين بيان نموده است كه 
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و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه  تنها خدا و پيغمبر و مؤمناني ياور«

كنند و هر كس كه خداوند و  آورند و زكات مال بدر مي نماز را به جاي مي
از زمرة بندگان خوب اهللا (پيغمبر او و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد، 

  ».ترديد حزب اهللا پيروز است بي) است
بايست با رهبرشان  ها فقط ميدريافته بودند كه آن  اصحاب و ياران پيامبر اكرم

الي كلمه اهللا جهاد نمايند؛ تنمايند و براي اع خويش را خالصدوستي بورزند و عقيدة 
پس آنها همه اين موارد را در وجود خود محقق نمودند و زندگي خود را بر اين اساس 

يشها منطبق نمودند و اين موارد را اجرا نمودند؛ پس آنها دوستي خود را خالص و از آال
پاك گردانده و آن را براي خدا و پيامبرش و مؤمنان گرداندند و تاريخ آنها سرشار از 

نمايد كه آنها فهم عميقي از موضوع والء و  مواضع زيبايي است كه بر اين داللت مي
دوستي كه به آنها بخشيده شده بود تا صرف دين و عقيده و برادران و پروردگارشان 

  .اند نمايند، داشته
اي بود كه با پذيرش اسالم،  مان برادري كه ميان مهاجران و انصار انجام شد، عقيدهپي

به آن رسيده بودند؛ پس ايجاد پيمان برادري ميان دو شخص كه هر يك از آنان داراي 
اي است كه با عقيدة برادرش مخالف است، امري باطل و مردود است به  فكر يا عقيده

اي باشد كه صاحب خود را وادار نمايد تا در  ونهخصوص اگر آن فكر و عقيده به گ
زندگي عملي سلوك و رفتار مشخصي داشه باشد بنابراين، عقيدة اسالمي كه پيامبر 

اگر اين دين، . داد از سوي خداوند آورده بود، ستون فقرات برادري را تشكيل مي اكرم
بدون اينكه هيچ داد،  همه مردم را در مصاف عبوديت، خالص براي خدا يكي قرار مي

امتيازي به جز امتياز تقوا و عمل صالح را در نظر بگيرد، پس نبايد انتظار داشت كه 
هاي مختلفي آنها  برادري و همكاري و ايثار ميان مردماني حاكم شود كه افكار و عقيده

را پراكنده كرده است؛ پس هر يك از آنها برده و امير هوا و هوس و اميال و تكبر خود 
  1.باشد

                                                           
 .156، بوطي، ص فقه السيره - 1
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  محبت در راه خدا اساس بنيان جامعه مدني  -2
ها در بناي امت اسالم  ها و پشتوانه ترين پايه برادري براساس محبت در راه خدا از قوي

. 1رود پاشد و از بين مي است و هر گاه اين پايه سست شود، كيان امت اسالم از هم مي
ا را در جامعة جديد مسلمان، كوشيد تا مفاهيم دوستي براي خد  بنابراين، پيامبر اكرم

كجا هستند : گويد خداوند در روز قيامت مي«: يد؛ چنانكه فرموددار نما محكم و ريشه
كردند؛ امروز آنان را زير سايه خود جاي  كساني كه به خاطر من با همديگر دوستي مي

  2».اي جز سايه من وجود ندارد دهم؛ روزي كه سايه مي
محبت من براي كساني كه براي رضاي من با : ده استخداوند فرمو«: همچنين فرمود

نمايند، واجب شده است وكساني كه به خاطر من با هم پيوند  يكديگر دوستي مي
همچنين محبت من . دارند، سزاوار محبت من هستند خويشاوندي و برادري را برقرار مي

اينها بر . كنند، واجب گشته است براي كساني كه در راه من براي يكديگر خرج مي
  3».برند منبرهايي از نور قرار دارند كه پيامبران و صديقان و شهيدان به آنها رشك مي

، اصحاب و يارانش را بر معاني و دوستي و  پس رهنمودهاي پيامبر اكرم
از اين رو ثروتمند خود را . نمود همبستگي و همكاري و احترام به يكديگر تشويق مي

جست و قوي نيز خود را از  حاكم بر محكوم برتري نمي دانست و باالتر از فقير نمي
داد و بدين صورت دوستي براي خدا در جامعة جديد مدينه، اثر  ضعيف باالتر قرار نمي

ابوطلحه «: گويد روايت است كه مي  مهمي بر جاي گذاشت؛ چنانكه از انس بن مالك
بود كه » بيرحاء« ترين اموالش ازهمه انصار در مدينه نخل بيشتري داشت و محبوب

نوشيد و با  ي آن ميشد و از آب گوارا روبروي مسجد قرار داشت و پيامبر وارد آن مي
  : نزول اين آيه
 ⎯s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®Lym (#θà)ÏΖ è? $£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB 4 $tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó© x« 
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داريد، ببخشيد و هرچه  يابيد، مگر آنكه از آنچه دوست مي نميبه نيكي دست «

  ».را ببخشيد خدا بر آن آگاه است

                                                           
 .129، ص 3، عرجون، ج محمد رسول اهللا - 1
 .2566، كتاب البر والصله، اآلداب، شمارة مسلم - 2
 .229، ص 5، از حديث معاذ بن جبل، ج احمد مسند - 3
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لن تنالوا البر حتي «: فرمايد خداوند مي! اي پيامبر خدا: ابوطلحه برخاست و گفت
را بيشتر دوست دارم و اكنون آن را » بيرحاء«و من از همة اموالم ... » تنفقوا مما تحبون

و » .اي باشد نزد خدا نمايم؛ اميدوارم كه جزو نيكيهاي من و ذخيره دقه ميبراي خدا ص
: فرمود  پيامبر اكرم. داني، انفاق كن آن را هر جا كه صالح مي: گفت  به پيامبر اكرم

من آنچه را كه گفتي، شنيدم و نظر من : سپس فرمود! مال سودمندي! سودمنديچه مال 
شاوندان خود قرار دهي؛ پس ابوطلحه آن را ميان اين است كه آن را براي مصرف خوي

  .خويشاوندان و عموزادگان خود تقسيم كرد
  : گويد  معاني واال براي ما سخن ميعبدالرحمان بن عوف نيز از اين 
. مان برادري بستبين من و سعد بن ربيع پي  وقتي به مدينه آمديم، پيامبر اكرم

و دارايي بيشتري دارم و نصف آن را به تو من از همة انصار مال : سعد بن ربيع گفت
دهم و  دهم و عالوه بر آن هر يك از همسرانم را كه دوست داري، آن را طالق مي مي

  .اش، با آن ازدواج كن پس از اتمام عده
اگر بازاري هست كه در آن تجارت و . من به مال تو نيازي ندارم: عبدالرحمن گفت

را به من معرفي  1او بازار قينقاع. ن راهنمائي كنگيرد، مرا به آ داد و ستد صورت مي
سپس : گويد مي. رفت و كشك و روغن آورد صبح فردا عبدالرحمان به بازار. نمود

ديري نپاييد كه عبدالرحمن در حالي آمد . همچنان به رفتن به بازار و تجارت ادامه داد
با چه : فرمود. بله: تگف اي؟ ازدواج كرده: فرمود  پيامبر اكرم. كه لباسهايش معطر بود

دادي؟ گفت به اندازه يك هسته ) مهريه(فرمود چقدر . با زني از انصار: كسي؟ گفت
  2.وليمه بده؛ حتي اگر يك گوسفند باشد: فرمود  پيامبر اكرم. خرما از طال

در مقابل سخاوت و بزرگواري سعد بن ربيع، از خود   عبدالرحمان بن عوف
ن داد و اين عزت نفس و بزرگواري تنها به عبدالرحمان بن عزت نفس و بزرگواري نشا

هاي برادران  عوف اختصاص نداشت؛ بلكه بسياري از مهاجران مدت اندكي در خانه
هايي  انصار خود ماندند؛ سپس خودشان به كار و كسب پرداختند و براي خود خانه

كر و عمر و عثمان و از جمله اين افراد ابوب. خريدند و مخارج خود را به عهده گرفتند
  .بودند  ديگران

                                                           
 .اي از يهود است كه بازار به آنها نسبت داده شده بود قينقاع، قبيله - 1
 .2048، كتاب البيوع، شمارة بخاري - 2
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  خيرخواهي ميان كساني كه براي خدا برادر شده بودند  -3
پيامبر . مواخات و برادري اثر مهمي در ايجاد خيرخواهي مسلمانان بين يكديگر داشت

سلمان به ديدار ابودرداء رفت و . بين سلمان و ابودرداء، پيمان برادري بست  اكرم
سلمان . ة نامناسبي داردي مشاهده نمود كه لباسهاي كهنه و قيافهمسرش را در حالت

سپس ابودرداء آمد . برادرت ابودرداء نياز به دنيا ندارد: تو را چه شده است؟ گفت: گفت
سلمان . بخور؛ زيرا من روزه هستم: او غذايي درست كرد و به سلمان گفتو براي 

پس او غذا خورد، وقتي شب شد : گويد سلمان مي. خورم خوري من نميگفت تا تو ن
واست سپس خ. بخواب پس او خوابيد: سلمان گفت. ند شد كه نماز بخواندابودرداء بل

االن : تي كه شب به آخر رسيد، سلمان گفتبخواب وق: بلند شود و نماز بخواند گفت
پروردگارت بر تو حقي دارد و جان و : شو و نماز بخوان؛ سپس سلمان گفت بلند

ات بر توحقي دارد؛ پس به هر صاحب حق، حقش  حقي دارد و خانواده وجودت بر تو
  پيامبر اكرم. آمد و جريان را برايش بازگو كرد  ابودرداء نزد پيامبر اكرم. را بده
  1.سلمان راست گفته است: فرمود

انصار با برادرانشان مهاجرين پيمان موااله بستند و شاهد اين مطلب اين است كه 
ود ترجيح دادند و اين گواهي بر صدق محبت و قدرت ايمانشان است، و آنان را بر خ

ام كه تأثير  موافقت و همراهي انصار مشاهده كرده آلي از انصار را  هاي ايده ن نمونهم
انصار به : (روايت شده كه گفت   شگرفي نفوس مهاجرين گذاشته است، از ابوهريره

  .)و برادرانمان تقسيم كن گفتند كه درختان خرما را بين ما  پيامبر
  

درختان خرما را : گفتند  روايت است كه انصار به پيامبر اكرم  از ابوهريره -4
شما كار كنيد : انصار گفتند. نپذيرفت  پيامبر اكرم. ميان و ما برادران ما تقسيم كن

  2.پذيراي اين امر هستيم: گفتند. كنيم ها شريك مي در ميوه و ما شما را
پيشنهاد كردند كه   بيانگر اين مطلب است كه انصار به پيامبر اكرم اين حديث

نپذيرفت و اراده   اموالشان را ميان آنها و برادران مهاجرشان تقسيم كند، اما پيامبر اكرم
نمود تا اقدامي انجام دهد كه هم با مهاجران احساس همدردي نمايد و هم حقي از 

شما كار : گردد؛ پس انصار به مهاجران گفتندع نانصار با از دست رفتن اموالشان ضاي
                                                           

 .209، ص 4، ج 1968، كتاب الصوم، شماره صحيح بخاري - 1
 .2325همان، المزارعه، شمارة  - 2



700 الگوي هدايت

آبياري و رسيدگي به درختان را انجام دهيد و ما شما را در ثمر و ميوه آن شريك 
اين رأي را از آنجا كه نياز مهاجران را   وقتي اين را گفتند، پيامبر اكرم. كنيم مي

آن را پذيرفت و تأييد  داشت بنابراين، نمود و هم باري از دوش انصار برمي برآورده مي
  1.شنيديم و اطاعت كرديم: دكرد و همه گفتن

پرداختند و مهاجران را در ثمر و محصول  به اين ترتيب انصار به كار و تالش مي
شتافتند، اما كار اصلي  نمودند و شايد هم مهاجران هنگام كار به كمك آنان مي شريك مي

از كار انصار و مواضع واالي آنها در ايثارو دادند و مهاجران  و عمده را انصار انجام مي
ما مانند اينها كساني را سراغ نداريم كه ! اي پيامبر خدا: بخشش تشكر كردند و گفتند

اند،  دهند؛ آنان زحمت كار را از ما برداشته گيرند و پاداش بيشتر مي كار بكنند از ما مي
رود كه همة  جا كه بيم آن مياند تا آن ولي در آسايش و محصول ما را شريك خود ساخته

نه تا زماني كه شما آنان را بستاييد و براي آنان : رسول خدا فرمود. اداش را ببرنداجر و پ
  2.)شما هم پاداش خواهيد گرفت(دعا كنيد 

اشارة مهاجران به اجر اخروي بيانگر تصور عميق آنها از زندگي آخرت و مسلط 
خواست تا درصدد جبران   پيامبر اكرم باري 3بودن اين تصور بر انديشة آنهاست

شد، خوبيها و بزرگيهاي انصار برآيد، از اين رو اراده كرد كه درآمد بحرين را به آنان ببخ
بخشي  پذيريم كه همانند آنچه به ما مي در صورتي آن را مي: اما آنها نپذيرفتند و گفتند

  4.برادران انصار ما نيز از آن برخوردار گردند
برادري اهداف خود را محقق نمود كه يكي از جمله اهداف آن از بين  اين پيمان

بردن وحشت غربت مهاجران بود؛ چراكه آنان به خاطر جدايي از خانواده و 
خويشاوندان خود احساس غريبي نكنند و انس بگيرند و نيز پيمان اخوت باعث شد تا 

س دولت اين بود؛ چراكه آنها به حمايت وياري يكديگر برخيزند و يكي از اهداف تأسي
تواند شكل بگيرد مگر اينكه براساس و پايه وحدت ملت و انسجام آن  هيچ دولتي نمي

استوار باشد و وحدت و همبستگي بدون عامل برادري و محبت دو جانبه تحقق 
پس اگر علّت اصلي اتحاد هر گروهي عاملي غير از پيوند دوستي و برادري . يابد نمي

                                                           
 .30، ص 4، ج التاريخ االسالمي - 1
 .6561، شمارة 68، ص 9ابن شيبه، ج  – 201 – 200، ص 3، ج مسند احمد - 2
 .406، ص 4، حميدي، ج التاريخ االسالمي - 3
 .3794، مناقب االنصار، شمارة صحيح بخاري - 4
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نيست كه براساس اصل و مبدائي مشترك متحد شوند و زماني  حقيقي باشد، ممكن
  1.دولت شكل خواهد گرفت كه اتحاد حقيقي بين امت برقرار گردد

  
  ارث بردن به سبب برادري -5

تاريخ بشر، رخدادي همه جانبه و يكپارچه مانند حادثه استقبال انصار از مهاجران با اين 
ين مشاركت فعال و با اين پيشي گرفتن از محبت و با اين بخشش سخاوتمندانه و با ا

بنابراين، برادري در . يكديگر در جاي دادن وبرداشت مشكالت، به خود نديده است
به وقوع پيوست و ارزش و مبدأ و اصلي تاريخي كه پيامبر   زندگي عملي اصحاب

بلكه ميان آنان ايجاد نمود، فقط يك شعار نبود كه تنها بر زبانها جاري شود؛   اكرم
حقيقتي عملي بود كه با واقعيت زندگي و با تمامي روابط موجود ميان انصار و مهاجران 

مسئوليتي واقعي براساس اين پيمان برادري ايجاد كرد و اين   درآميخت و پيامبر اكرم
مسئوليت را آنها به بهترين وجه ممكن به انجام رساندند تا جايي كه خداوند براساس 

ارث را به جاي خويشاوندان، بين آنان ايجاد نمود و اين از همين اخوت قانون 
  .خواست اخوت اسالمي به عنوان يك حقيقت تجلي يابد حكمتهاي تشريع بود كه مي

حكمت و فلسفه اين امر اين بود كه عالوه بر اين مسئله به اين موضوع آگاهي يابند 
ف نيست؛ بلكه حقيقتي كه برادري و دوستي موجود ميان مسلمانان فقط يك شعار و حر

هاي نظام  ترين پايه است زنده كه داراي نتايج اجتماعي محسوسي است كه اين نتايج مهم
شود، اما حكمت نسخ شدن ارث ازيكديگر براساس اخوت  عدالت اجتماعي شمرده مي

اين است كه نظام موروثي كه بعد از آن حاكم گرديد، براساس برادري اسالمي بود؛ زيرا 
برند و دوران اول  ه داراي دو دين مختلف هستند، از همديگر ارث نميدو نفر ك

هجرت، انصار و مهاجران را در برابر مسئوليت خاصي از تعاون و همياري و مهرورزي 
قرار داد؛ چراكه مهاجران، خانه وخانواده و اموالشان را ترك كرده بودند و مهمان برادران 

ميان مهاجران و انصار پيمان برادري   پيامبر اكرم انصار خود در مدينه بودند بنابراين،
و اخوت ايجاد كرد تا اين مسئوليت را تحقق بخشد و از مقتضيات مسئوليت مذكور اين 

تر وداراي اثر بيشتري باشد، اما با استقرار  بود كه اين برادري از برادري نسبي قوي

                                                           
 .3526، ص 6، ج في ظالل القرآن - 1
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ا اصلي بود كه جامعه مهاجران در مدينه و قدرت وگسترش اسالم، روح اسالمي تنه
  1.كرد جديد مدينه را به هم نزديك مي

از اين رو وقتي مهاجران با فضا و محيط مدينه خوي گرفتند و راههاي درآمد و به 
دست آوردن روزي را در آنجا شناختند و غنيمتهاي زيادي در جنگ بدر به دست 

ديگر به وضع طبيعي نمود، موضوع ارث بردن از يك آوردند كه نيازشان را برآورده مي
سابق كه هماهنگ با فطرت بشري است؛ يعني، براساس خويشاوندي نسبي برگشت و 

؛ چنانكه خداوند متعال باطل گرديد) مهاجران و انصار(ارث بردن ميان دو برادر مسلمان 
  : فرمايد مي

 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ -∅ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ öΝ ä3yètΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù 

óΟä3ΖÏΒ 4 (#θä9 'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{ $# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n<÷ρ r& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ 

>™ó© x« 7Λ⎧ Î=tæ    )75 ،انفال(  
اند و با  اند و مهاجرت كرده ايمان آورده) نزول اين آيات(و كساني كه پس از «

و كساني كه با يكديگر اند، آنان از زمرة شما هستند  شما جهاد نموده
گمان  بي. خويشاوندند، برخي براي برخي ديگر سزاوارترند در كتاب خدا

  ».خداوند آگاه از هر چيزي است
بدين صورت اين آيه، ارث بردن از يكديگر را به سبب عقد اخوت و برادري 

البته برادري و خيرخواهي ميان كساني كه پيمان اخوت بسته . 2اسالمي منسوخ كرد
را چنانكه دانشمند امت، ابن عباس، اين مطلب  3ند، همچنان به حال خود باقي ماندبود

  :در ذيل اين آيه بيان كرده است
 9e≅à6 Ï9 uρ $oΨ ù=yèy_ u’Í<≡ uθtΒ $£ϑÏΒ x8ts? Èβ#t$Î!≡uθø9 $# šχθç/ tø%F{$# uρ 4 t⎦⎪Ï%©!$# uρ 

ôNy‰s) tã öΝà6 ãΖ≈yϑ÷ƒr& öΝ èδθè?$t↔sù öΝåκz: ÅÁtΡ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% Ÿ2 4’n? tã Èe≅à2 &™ó© x« 

#́‰‹Îγx©    )33 ،نساء(  

                                                           
 .212 – 211، بوطي، ص فقه السيره - 1
 .246، ص 1، ج السيرة النبوية الصحيحه - 2
 .25، ص 4، ج التاريخ االسالمي - 3



703  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

وارثاني تعيين كرديم تا از ميراث پدر و مادر و ) از مردان و زنان(براي هر يك «
ايد، بهرة ايشان را  نزديكان برخوردار شوند و به كساني كه با آنان پيمان بسته

  ».گمان خداوند به هر چيزي حاضر و ناظر بوده است بي. بدهيد
 9e≅à6: گويد عباس مي ابن Ï9 uρ $oΨ ù=yèy_ u’Í<≡ uθtΒ   يعني وارثان نسبي t⎦⎪Ï%©!$# uρ 

ôNy‰s) tã öΝà6 ãΖ≈yϑ÷ƒr&   يعني مهاجران كه به مدينه آمدند و با انصار پيمان برادري بستند
#$!©% ⎦⎪Ï: و ميان آنان قانون ارث حاكم بود، اما وقتي اين آيه نازل شد  uρ ôNy‰s) tã 

öΝ à6ãΖ≈ yϑ÷ƒr& öΝ èδθè?$t↔sù öΝ åκz: ÅÁtΡ 1 ايد، حق آن  يعني با كساني كه عقد برادري بسته
  .برادري را به وسيلة ياري كردن و خيرخواهي و وصيت در حق آنان، به جاي آوريد

  
  ارزشهاي انساني و مبادي نمونه -6

از خالل روابط محكمي كه ميان مهاجران و انصار وجود داشت، ارزشهاي انساني و 
اي نداشت، اما  اي آن زمان سابقه اي پديد آمد كه در جامعة قبيله جتماعي و مبادي نمونها

بعد از آن، اين خصلتها مربوط به جوامع پيشرفته و متمدن شد كه در مقدمة اين ارزشها، 
مهاجران . اي براي كسب روزي را نام برد توان ارزش كار شرافتمندانه به عنوان وسيله مي

ر، ميزباني برادران انصار خود را پذيرفتند، اما ديري نگذشت كه به دنبال در ابتداي كا
منبع درآمد براي خود برآمدند و نخواستند با پيوند برادري با انصار باري بر دوش آنان 

از اين رو برخي به تجارت و برخي به كشاورزي مشغول شدند و آنها از . باشند
دهد كه  غيرت ايماني مؤمن به او اجازه نمي بردند؛ زيرا عزت و سختيهاي كار لذت مي

خواهد كه بخشنده باشد تا گيرنده؛  وظايف او را ديگران انجام دهند؛ بلكه ايمان از او مي
را از دستي كه پايين است و از ديگران چيزي را ) بخشنده(چراكه خداوند دست باال 

اين نتيجه رسيده بودند كه آنها براساس تعاليم اسالم به . طلبد، بهتر قرار داده است مي
كار كردن عبادت است و اين امري است كه نظامهاي معاصر براي برطرف نمودن 

اند و در پرتو  نيازهاي مادي و معنوي انسان در پرتو مفاهيم اسالمي از آن كوتاهي نموده
توانيم ادعا نماييم كه برادري و كار و تالش، دو سنگ اساسي در  اين مفهوم اسالمي مي

شود كه  هاي تأسيس تمدن اسالمي شمرده مي اي جامعة مدينه بود و بعد از آن پايهبن

                                                           
 .249، ص 8، ج فتح البارياين جمله از روايت طبري است، با همان اسناد بخاري،  - 1
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ريزي  اصول آن در مدينه بعد از برپايي اولين دولت در اسالم به رهبري پيامبر خدا پي
  1.گرديد؛ سپس اين دولت رشد كرد تا اينكه درختش بر تمام جهان سايه گسترانيد

  
  اي و قبيله از بين بردن تفاوتهاي اقليمي -7

اي در جوامع جاهلي كار آساني  از بين بردن تفاوتها و نابرابريهاي جغرافيايي و قبيله
نيست؛ زيرا نژادپرستي و تعصب پايه و اساس تمامي امور آنان بود، ولي انعقاد پيوند 
برادري به هدف از بين بردن اين وجه تمايزها و تفاوتها به صورت واقعي و برخاسته از 

  .ط جاهلي انجام شدقلب محي
يكي از بيماريها در جهت متحد نمودن مسلمانان معاصر، مسلط بودن روحيه 

پرستي ونژادپرستي در وجود بعضي از داعيان است و اين بيماري آنها را از رسيدن  وطن
كند؛ بلكه آنها را  دارد و نه تنها صفوف امت اسالم را تضعيف مي به قدرت باز مي

سازد و هر گروه به جاي پرداختن به اهداف بزرگ، به خود مشغول  پراكنده و متفرق مي
پرستي  شود و برخي از حركتهاي اسالمي به بيماري تعصب اقليمي و شخصي و وطن مي

  2.اند حتي در سطح شهر و روستاي كوچك گرفتار شده
بايد گفت كه اين تعصب زاييده بيماريهايي است كه در وجود برخي از افراد نهفته 

علّت اصلي آن دوري از كالم خدا و سنت سرور پيامبران است؛ پس آنها  است و
اند بنابراين، اختالف و تنفر از يكديگر در ميان آنها  براساس قرآن و سنت، تربيت نيافته

مسلمانان امروزي نيز به برادري و مواخاتي كه ميان مهاجران و انصار . شود زياد ديده مي
؛ چون امكان ندارد دوباره زندگي اسالمي قوي و برقرار شد، نياز شديدي دارند

نيرومندي سامان داده شود، مگر اينكه جوامع اسالمي، متخلق به اين اخالق واال باشند و 
فداييهاي بزرگ برسند، اما مظاهر پوچ برادري كه فقط  تا به اين سطح ايماني و اين جان

  .ترين فايده و اثري نخواهد داشت با زبان است كوچك
ان مسلمان وقتي احساس كند كه برادراني دارد كه او را دوست دارند و او نيز انس

آنها را دوست دارد و آنها را ياري خواهد كرد و آنها اورا ياري خواهند كرد به خصوص 
اش بر او تنگ گردد، اين احساس نه تنها  در بحرانها و وقتي كه زمين با وجود فراخي

؛ بلكه موجب باال بردن قدرت و توانايي ذاتي او نيز برد روحيه معنوي او را باال مي
                                                           

 .411، ص الهجرة في القرآن الكريم - 1
 .286، ص 2، ج التربية القياديه - 2
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اما فقدان . نمايد بخشد و همت و ارادة او را محكم مي گردد و به حركت او قوت مي مي
گردد و مسلمن را گرفتار چنان  اي باعث تضعيف صفوف مسلمانان مي چنين برادري

شمني او را در دل دارند نمايد در برابر دشمناني كه كامالً د كند كه احساس مي يأسي مي
تواند در مقابل اين همه فشار  اند، تنهاست؛ پس چگونه مي و از هر سو او را احاطه كرده

  1.روحي و معنوي ومادي مقاومت نمايد
تاريخ، جهاد جامعه مسلمان با دشمنانش را بعد از آنكه وحدت اجتماعي تحقق يافته 

گيري بود كه دشمنان  حلة رشد وشكلبود، ثبت كرده است و جامعة اسالمي هنوز در مر
هاي شوم خود بتوانند آتش فتنه را ميان صفوف  تالشهاي زيادي كردند تا با اين نقشه

جامعه اسالمي برافروزند تا اين گونه آنان را متفرق كنند و وحدت و انسجام آنان را از 
داشت؛ چراكه اين اي ن هم بپاشند، اما اين تالشهاي تباهكارانه جز زيان و ناكامي، نتيجه

ترفندها با مقاومت جامعه به هم پيوستة مسلمان، روبرو گرديد و در برابر آن از بين 
رفت و اين جامعه بر اساس قدرتي كه از تركيب اجتماعي جامعه واحدي كه عناصر  مي

هاي آن از هم  پذيرفتند و حلقه اي به هم پيوسته بودند كه جدايي را نمي آن به گونه
  2.شد، تشكيل شده بود شد و گرههاي آن به راحتي باز نمي گسسته نمي

  
  مواخات عامل اصلي قدرت يافتن معنوي مسلمانان -8

از عوامل قدرت معنوي، فعاليت براي تربيت افراد براساس اسلوب و شيوة تربيت الهي 
و ساختن رهبر رباني و مبارز با اسباب تفرقه و چنگ زدن به اصول وحدت و 

وحدت عقيده؛ : اند از ترين اصول وحدت و يكپارچگي عبارت كه مهم 3يكپارچگي است
انتساب صادقانه به اسالم؛ تالش و انديشيدن براي يافتن حق و محقق نمودن اخوت و 

  .برادري واقعي ميان مسلمانان
نمايد، تحقق  يقيناً اصل بزرگي كه وحدت و قدرت و همبستگي را محقق مي

  .مختلف اسالم است بخشيدن اخوت اسالمي ميان اقشار
اي الهي است كه خداوند به بندگان مخلص و برگزيده و پرهيزگار كه  برادري هديه

  : فرمايد دارد؛ چنانكه مي رزاني ميبخشد و ا دوستان و لشكريان او هستند، مي
                                                           

 .101 – 100، محمد عبده، ص الطريق الي المدينه - 1
 .152، ص 3، عرجون، ج محمد رسول اهللا - 2
 .253، صالبي، ص فقه التمكين في القرآن الكريم - 3
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 βÎ) uρ (# ÿρß‰ƒÌãƒ βr& š‚θããy‰ øƒs†  χÎ* sù y7 t7ó¡ym ª!$# 4 uθèδ ü“ Ï%©!$# š‚y‰ −ƒr& 

⎯ÍνÎ óÇuΖ Î/ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$$Î/ uρ ∩∉⊄∪ y# ©9r& uρ š⎥÷⎫ t/ öΝÍκÍ5θè=è% 4 öθs9 |M ø)xΡ r& $tΒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# $YèŠÏΗsd !$̈Β |M ø©9 r& š⎥÷⎫ t/ óΟÎγÎ/θè=è% £⎯Å6≈ s9uρ ©!$# y# ©9r& öΝæηuΖ ÷ t/ 4 …çμ ¯Ρ Î) 

î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym    )63 ،انفال(  
اوهمان كسي است . تو اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براي تو كافي اس« 

كه تو را با ياري خود توسط مؤمنان تقويت و پشتيباني كرد و در ميان آنان الفت 
توانستي ميان  كردي نمي اگر همة آنچه در زمين است، صرف مي. ايجاد كرد

دلهايشان انس و الفت برقرار سازي، ولي خداوند ميانشان انس و الفت انداخت؛ 
  ».چراكه او عزيز و حكيم است

نمايد كه در برابر هر كسي  قدرت ايماني احساس عميقي در ضمير مسلمان ايجاد مي
سازد،  دهد و مرتبط مي كه عقيدة توحيد و برنامة جاودان اسالم، ما را با او پيوند مي

نمايد و  عاطفه اي صادقانه و محبت و دوستي و احترام و اعتماد متقابلي را احساس مي
ل دارد و مستلزم آن است، ايثار و مهرباني و گذشت وتسامح آنچه را اين احساس به دنبا
هد بود؛ چنانكه خداوند باشد و اين اخوت، مالزم با ايمان خوا و همكاري و همياري مي

  : فرمايد مي
 $yϑ̄Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹r'sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ä3÷ƒuθyzr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ÷/ ä3ª=yès9 

tβθçΗxq öè?    )10 ،حجرات(  
قطعاً مؤمنان برادران همديگرند؛ پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد «

  ».و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود
يخته كند كه اين برادري با قلبش آم شيريني و حالوت ايمان را كسي احساس مي

ر كس باشند، شيريني ايمان را سه چيز در وجود ه«: شود؛ چناكه پيامبرخدا فرمود
تر داشته باشد؛  اينكه خدا و پيامبرش را از همه كس و همه چيز دوست: چشيدخواهد 

دوم اينكه شخص را فقط براي خدا دوست بدارد و سوم اينكه همان طور كه براي او 
  1».ناگوار است كه در آتش انداخته شود، بازگشت به كفر را همانند آن ناگوار بداند

  : راي ما ترسيم نموده و فرموده استن كريم تصويري زيبا از اصحاب پيامبر را بقرآ
                                                           

 .11، ص 1، كتاب االيمان، باب حالوة االيمان، ج البخاري - 1
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ΟÎγÏδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9$# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝ ßγè=sV tΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àSè=sVtΒ uρ ’Îû 

È≅ŠÅgΥM}$# ?íö‘ t“ x. ylt÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çνu‘ y—$t↔sù xá n=øótGó™ $$sù 3“ uθtFó™ $$sù 4’n? tã ⎯Ïμ Ï%θß™ 

Ü=Éf÷èãƒ tí# §‘–“9 $# xáŠÉóu‹Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$¤ ä3ø9 $# 3 y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ ZοtÏ øó̈Β # ·ô_r& uρ $Jϑ‹Ïàtã    )29 ،فتح(  
محمد فرستادة خدا است و كساني كه با او هستند، در برابر كافران تند و «

ايشان را در حال ركوع و . سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند
. طلبند جويند و رضاي او را مي ل خداي را ميآنان همواره فض. بيني سجود مي

اين توصيف آنان در . نشانة ايمان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است
تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري 

هاي خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر  هستند كه جوانه
اي كه برزگران را به شگفت  ي خويش راست ايستاده باشد به گونهها ساقه
خداوند به كساني از ايشان كه . آورد تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند مي

ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند، آمرزش و پاداش بزرگي را وعده 
  ».دهد مي

ارد كه خداوند آنها را اكرام د قرآن كريم با ارائة اين تصوير اين موضوع را بيان مي
#!™ : ه استنمود £‰Ï© r& ’n? tã Í‘$¤ä3ø9 $# â™!$uΗxq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/ (   بر كافران سخت و با يكديگر

آنان با كافران سرسخت هستند؛ حتي اگر كافران پدران و خويشاوندان و » اند مهربان
ز آنجا كه در راه حق است اند و اين برادري ا  فرزندانشان باشند، اما با همديگر مهربان

ترين عواملي است  بنابراين، برادري ديني است؛ چون برادري براي رضاي الهي از مهم
آيد،  كه در پايداري و استقامت در برابر ويرانگرترين مصيبتهايي كه بر مسلمانها فرود مي

اه همان طور كه فهميدن ودرك متبادل برادري در ر. نمايد سهمي مهم و عمده ايفا مي
نمايد و از  تر و قدرتشان را بيشتر مي خدا از اسبابي است كه صفوف مسلمانان را فشرده

  1.عوامل سربلندي و قدرت آنهاست
                                                           

 .296محمد عبداهللا خطيب، ص . ، دشرح رسالة التعاليم - 1
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  فضايل انصار -9
خدا و پيامبرش آنان را به اين دليل انصار ناميدند كه بر : ناميدن آنها به اين اسم –الف 

  1.دا و پيامبرش را ياري كردنداسالم بيعت كردند و مؤمنان راجاي دادند ودين خ
به من بگو كه شما «: روايت است كه به انس گفت) رح(ريرچنانكه از غيالن بن ج

قبالً معروف به انصار بوديد يا اينكه اين لقب را خداوند به شما داد؟ گفت خداوند ما را 
  2».انصار ناميده است

توان به فضايلي  مله ميشمارند كه از آن ج صفتهاي نيكو و فضايل انصار زياد و بي
قرآن كريم  اشاره نمود كه مخصوص افرادي از انصار است، اما فضايل عام آنها كه در

  : آمده است، عبارتند از
  : ها رامؤمنان حقيقي ناميد و فرمودخداوند آن –ب 

 š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u™ (#ρãy_$yδ uρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪É‹©9 $# uρ (#ρuρ#u™ 

(#ÿρ ç|ÇtΡ ¨ρ šÍ×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $y) ym 4 Ν çλ°; ×οtÏ øó̈Β ×−ø—Í‘ uρ ×ΛqÌx.    
  )74 ،انفال(  

اند و در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«
اند، حقيقتاً مؤمن و با  اند و ياري كرده اند و همچنين كساني كه پناه داده نموده
  ».انند و براي آنان آمرزش و روزي شايسته استايم

  : اده كه از آنان خشنود و راضي استپروردگارشان به آنها مژده د –ت 
 šχθà)Î6≈ ¡¡9$# uρ tβθä9 ¨ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$|ÁΡ F{$# uρ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ν èδθãèt7̈? $# 

9⎯≈|¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çμ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝ çλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìôfs? 

$yγtFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$pκÏù #Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθx ø9$# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $#    )100 ،توبه(  
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «

ايشان  گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنها خشنود است و
هم از خدا خشنود و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير 

مانند، اين  ها جاري است و جاودانه در آن مي درختان و كاخهاي آن رودخانه
  ».است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ

                                                           
 .135 – 131، عبدالرحمان البر، ص الهجرة النبوية المباركه - 1
 .3776 ةقب االنصار، شمار، كتاب مناقب االنصار، باب مناالبخاري - 2
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  : رستگاران قرار داده و فرموده استخداوند آنان را جزو  –ث 
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ ρ â™§θt7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$# uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ ty_$ yδ öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ 

tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ 

tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9 $#    )9 ،حشر(  
آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانة خود را آماده كردند و ايمان را «
دارند كه به پيش ايشان  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(

كنند به چيزهايي كه به  اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي مهاجرت كرده
دهند، هر چند كه خود  بر خود ترجيح ميمهاجران داده شده است وايشان را 

كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون گردند، . سخت نيازمند باشند
  ».ايشان قطعاً رستگارند
  : اند عبارتند از ي انصار سخن گفتهاحاديثي نيز كه از شاهكارها

ز ا. نشانة نفاق است دوست داشتن انصار عالمت ايمان است و دشمني با آنها  –ج 
انصار را جز «: از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: تروايت است كه گف  براء بن عازب

دارد و از آنها بغض و نفرت نخواهد داشت مگر كسي كه منافق  مؤمن كسي دوست نمي
دارد و هر كس با آنها  است؛ پس هركس آنها را دوست بدارد، خداوند او را دوست مي

  1».دارد و از او متنفر است وست نميبغض داشته باشد، خداوند او را د
آورد كه خداوند او را  هر كس آنها را دوست بدارد اين سعادت را به دست مي –خ 

شود كه  دارد و هركس آنها را دوست نداشته باشد، اين شقاوت بهرة او مي دوست مي
  روايت است كه پيامبر اكرم  از ابوهريره. خداوند او را دوست نخواهد داشت

دارد و هر كس با انصار  هر كس انصار را دوست بدارد، خداوند او را دوست مي«: ودفرم
  2».دارد بغض و كينه داشته باشد، خداوند او را ناپسند مي

عفت و صبر دو اخالق خوب و شايسته : واهي به پاكدامني و بردباري آنهاگ –د 
كه داراي اين كنند  هستند كه بر اصالت نژاد و كمال جوانمردي كسي داللت مي

در حق انصار گواهي داد كه داراي اين دو   خصلتهاي شايسته باشد و پيامبر اكرم
                                                           

 .3783 ة، مناقب االنصار، شماربخاري - 1
 .اسناد جيد 39، ص 10، هيثمي، ج مجمع الزوائد – 501، ص 2رواه احمد، ج  - 2
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) رض(چنانكه از عايشه 1!چه شهادت بزرگي و چه شاهد بزرگواري. خصلت هستند
زني كه در ميان خانة دو انصاري اقامت كند، «: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم

  2».گويا ميان دو پدر اقامت نموده است) فرمود(يا رسد،  هيچ آسيبي به او نمي
روايت است كه رسول  از ابوهريره: در انتساب به انصار مبر اكرمعالقمندي پيا – ر

اي بشوند، من همان دره انصار را در پيش  اگر انصار وارد وادي و دره«: خدا فرمود
  3».بود، من فردي از انصار بودم خواهم گرفت و اگر هجرت نمي

شكي نيست كه : انصارهاي  براي خانواده  دعاي آمرزش توسط پيامبر اكرم – ز
پس انصار با كسب اين فضيلت، . مستجاب و پذيرفته شده است  دعاي پيامبر اكرم

بار «: فرمود  از زيد بن ارقم روايت است كه پيامبر اكرم. هدايت و رستگار گرديدند
  4».و فرزندان انصار و زنان انصار را بيامرز خدايا، انصار و فرزندان انصار و فرزندان

انصار : دن با انصار و ناراحت نكردن آنهانسبت به نيكي كر  توصية پيامبر اكرم – و
جهاد بزرگي در راه حق كردند و كار بزرگي در نشر دين و دفاع از آن انجام دادند كه 

ز نداشت وخداوند اين هيچ گاه تنگدستي و ثروتمندي، آنها را از خروج در راه خدا با
  : ود ثبت نموده و فرموده استعمل با ارزش آنها را در كالم خ

 ‰s) ©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc© É<̈Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# uρ Í‘$|ÁΡ F{$# uρ š⎥⎪Ï%©! $# 

çνθãèt7̈? $# ’Îû Ïπ tã$y™ Íοtó¡ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌsù óΟßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO 

z>$s? óΟÎγøŠn=tæ 4 …çμ ¯Ρ Î) óΟÎγÎ/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠÏm§‘    )117 ،توبه(  
خداوند توبه پيغمبر و توبه مهاجران و انصار را پذيرفت؛ مهاجران و انصاري كه «

اي از آنان  در روزگار سختي از پيغمبر پيروي كردند، بعد از آنكه دلهاي دسته
آنان را پذيرفت؛ چراكه او  اندكي مانده بود كه منحرف شود، باز هم خداوند توبه

  ».بسيار رئوف و مهربان است

                                                           
 .142، ص الهجرة النبوية المباركه - 1
 .83، ص 4، ج الحاكم – 40، ص 10، ج مجمع الزوائد – 257، ص 6رواه احمد، ج  - 2
 .3779، شماره 112، ص 6النصار، ج ، مناقب ابخاري - 3
 .4906ه منافقين، شماره رهمان، كتاب التفسير، سو - 4
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توصيه نمود كه با افراد نيكوكار انصار به نيكي رفتار شود   از اين رو پيامبر اكرم
از ترسانيدن و پريشان ساختن انصار بر   واز بدكار آنها گذشت شود و پيامبر اكرم

  1.دحذر داشت و توصيه نمود كه با آنها به خوبي رفتار شو
انصار گنجينة من و رازداران من : فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از انس

پس خوبي نيكوكار آنها را بپذيريد و  2شوند شوند و انصار كم مي هستند؛ مردم زياد مي
  3.از بدكار آنها گذشت كنيد

 را ميان خودانصار او . هجرت نمود  و نيز از او روايت شده است كه پيامبر اكرم
وست، من شما را سوگند به كسي كه جان محمد در دست ا«: جاي دادند؛ پس فرمود
   :دوست دارم و فرمود

اند بنابراين، بر شما الزم است تا وظيفة خويش را به  انصار وظيفة خود را انجام داده 
  5».؛ پس با نيكوكار آنها نيكي كنيد و از بدكار آنها گذشت نماييد4آنان ادا نماييد

الي منبر در حق شنيده است كه با  بي قتاده روايت است كه از پيامبر خداو از ا
پس هر كس حاكم انصار شد، بايد به نيكوكار آنها نيكي كند و از بدكار «: گفت انصار مي

  6».آنها گذشت نمايد و هر كس آنها را پريشان بسازد، مرا پريشان ساخته است
  

                                                           
 .150، ص الهجرة النبويه المباركه - 1
هاي عرب و عجم در اسالم  شود و اين اشاره به داخل شدن قبيله يعني انصار كم مي«: گويد  ابن حجر مي - 2

كنند، در مورد هر يك  د فرض شود كه انصار زاد و ولد مياست و آنها چندين برابر انصار هستند؛ پس هر چن
شود؛ پس آنها هميشه نسبت به ديگران كم هستند و احتمال دارد كه پيامبر  ها نيز چنين فرض مي از ديگر قبيله

آگاهي يافته بود كه آنها به طور مطلق كم خواهند شد؛ پس اين خبر را دارد؛ چون افرادي كه از نسل   اكرم
باشند و  باشند، چند برابر افرادي هستند كه از نسل اوس و خزرج مي طالب هستند و موجود مي ابي علي بن

 .122، ص 7، ج فتح الباري... رسد و علي هذا القياس  نسب آنها واقعاً به آنها مي
 .3801 ة، كتاب مناقب االنصار، شماربخاري - 3
را جاي بدهند و ياريش   آنها بيعت كردند كه پيامبر اكرم نمودند،  اشاره به بيعتي است كه با پيامبر اكرم - 4

 .122، ص 7، ج فتح الباري. بكنند تا وارد بهشت گردند، بنابراين، اين عمل را انجام دادند
 .187، ص 3، ج مسند امام احمد - 5
 .151، ص الهجرة النبوية المباركه - 6



 

  
  

  فصل سوم
  نامه يا قرارداد صلح پيمان

روابط ميان ساكنان مدينه را سامان داد و در اين مورد قراردادي نوشت كه   پيامبر اكرم
اند و اين كتاب يا عهدنامه داراي بندهاي مختلفي بود كه  منابع تاريخي، آن را ذكر كرده

كرد و در منابع قديمي، كتاب يا صحيفه  حقوق و وظايف تمامي ساكنان را تعيين مي
گويند؛ چنانكه دكتر ضياء العمري  نابع جديد، آن را قانون نامه ميناميده شده است و م

: نامه پرداخته و گفته است ت پيمانبه بررسي راههاي رواي النبويه الصحيحه ةالسيردر 
نامه  و بيان نموده كه اسلوب پيمان» .1رسد با مجموع طرق به پاية احاديث صحيح مي«

اند كه در عصر  و تعبيرهايي تشكيل شده نصوص آن از كلمات. گواه بر اصالت آن است
اند تا جايي  شناخته شده بود و بعد از آن، كمتر مورد استعمال قرار گرفته  پيامبر اكرم

نگري ندارند، امري مبهم و دشوار  كه براي كساني كه در بررسي آن دوران، تعمق و ژرف
گروهي را ستايش  نامه نصوص و عباراتي نيست كه فرد يا گشته است و در اين پيمان

توان  نمايد يا مورد انتقاد قرار دهد و يا فردي را ستايش يا مذمت نمايد بنابراين، مي
  2.اي خود ساخته و دروغين نيست نامه گفت كه اين پيمان

هاي پيامبر  نامه نامه و اسلوب سپس تشابه و همگوني زيادي كه بين شيوة پيمان
  .دهد تماد قرار ميوجود دارد، بيشتر آن را مورد اع اكرم
  

  بين مهاجران و انصار و يهوديان نوشت  اي كه پيامبر اكرم نامه پيماناولين 
  نامه متن پيمان

اي است از سوي محمد، پيامبر خدا، ميان مؤمنان و مسلمانان از قريش  نامه اين پيمان - 1
همراه  ويثرب و هر كس ديگري كه از آنان پيروي كرده و به آنان پيوسته ) ساكنان(و 

  : آنان به جهاد پرداخته است
                                                           

 .275، ص 1، ج السيرة النبوية الصحيحه - 1
 .5 – 4، صالح علي، ص لرسول االداريه في المدينهتنظيمات ا - 2
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  .اند مؤمنان امت واحده و جدا از ديگر مردمان - 2
هاي خود بدان عمل  مهاجران قريش بر همان عرفي كه قبالً در پرداخت ديه - 3
  .اند، باقي خواهند ماند كرده مي

دار  هاي خود را عهده بني عوف نيز براساس همان عرف و رويه قبلي خود، ديه - 4
هند شد و هر طايفه از ايشان، اسيرانش را به خوبي و به سهام برابر ميان مؤمنان آزاد خوا
  .كند مي

هاي خود را  نيز براساس عرف و رويه قبلي خود ديه) بني خزرج(بني حارث  - 5
  .پردازد اي، فديه آزادي اسيران خود را به خوبي مي پردازد و هر طايفه مي

دار خواهند  هاي خود را عهده ه قبلي خود ديهبني ساعده بر همان عرف و روي - 6
  .بود و فديه آزادي اسيران خود را به نيكي و به خوبي در ميان مؤمنان خواهند پرداخت

هاي خود را خواهند پرداخت و  بني جشم بر همان عرف و روية قبلي خود ديه - 7
  .پردازد اي فديه آزادي اسيران خود را به خوبي مي هر طايفه

هاي خود را خواهند پرداخت  ار نيز بر همان عرف و شيوة قبلي خود، ديهبني نج - 8
  .و هر طايفه فديه آزادي اسيران خود را به نيكي و به خوبي خواهند پرداخت

هاي خود را خواهند پرداخت و  بني عمرو بن عوف بر همان شيوه قبلي خود ديه - 9
برابر ميان مؤمنان خواهند اي فديه آزادي اسيرش را به خوبي و به سهام  هر طايفه
  .پرداخت

هاي خود را خواهند داد و  بني النبيت نيز بر همان عرف و رويه قبلي خود، ديه -10
  .اي فدية اسير را به خوبي و به سهام برابر ميان مؤمنان خواهد پرداخت هر طايفه

هاي خود را خواهند پرداخت وهر  بني اوس بر عرف و روية قبلي خود ديه -11
  .اي فدية اسيرش را به خوبي و به سهام برابر ميان مؤمنان خواهد پرداخت هطايف

گذارند مگر آنكه به  اي را در ميان خود وا نمي مؤمنان هيچ بدهكار و درمانده -12
  .كنند نيكي در هر مورد از جمله پرداخت فديه و اداي ديه او را ياري مي

يا براي ستم يا گناه يا تجاوز و  مؤمنان پرهيزگار بر عليه كسي كه سركشي كند -13
فسادي در ميان مؤمنان تالش و دسيسه كند با يكديگر متحد و منسجم هستند؛ هر چند 

  .وي پسر يكي از خود آنان باشد
رساند و هيچ  هيچ فرد مؤمني، مؤمن ديگري را به قصاص كافري به قتل نمي -14

  .دهد كافري را عليه مسلماني ياري نمي
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ترين  الهي، براي همه يكسان است و پايين) و پيمان اعطاي امن(ه حق دادن ذم -15
تواند به هر كس كه بخواهد امان دهد و مؤمنان  فرد مسلمان از جانب همه آنان مي
  .دوستان يكديگرند، نه دوستان ديگران

از يهوديان هر كس از ما پيروي كند، از ياري و همدردي ما برخوردار خواهد  -16
  .آنان ستم شود يا كساني عليه آنان همدست شوند بود و نبايد به

صلح مؤمنان يكي است، هيچ فرد مؤمني در جنگ در راه خدا جداي از ديگران  -17
  .كند، مگر آنكه به تساوي و عدالت ميان مسلمانان باشد مصالحه نمي

هر كس با ما، در جنگ شركت نمايد، طوايف ديگر پشت سر آنها و كمك آنها  -18
  .دخواهد بو

مؤمنان وابسته به يكديگر ودر مقابل خوني كه از هر يك از آنان در راه خدا  -19
  .ريخته شود، مدافع يكديگراند

اند و هيچ فرد مشركي  ترين راه قرار گرفته مؤمنان پرهيزگار بر بهترين و شايسته -20
  .آن گرددتواند مال يا جان قريشيان را امان دهد يا مانع از دسترسي فرد مؤمني به  نمي

گناهي او ثابت گردد، در مقابل آن،  گناه به قتل برساند و بي هر كس مؤمني را بي -21
قصاص خواهد شد مگر اينكه ولي مقتول به پذيرفتن ديه رضايت دهد و براي مؤمنان 

  .شايسته نيست كه از او حمايت كنند و براي آنان روا نيست جز آنكه عليه او قيام كنند
نامه به رسميت شناخته شده است، براي هيچ مؤمني  در پيمان براساس آنچه -22

گري را ياري كند يا پناه دهد و هر كس چنين كرد لعنت و خشم  جايز نيست كه فتنه
اي از او  خدا بر او خواهد بود و در روز قيامت هيچ عذر و بهانه و عوض و فديه

  .پذيرفته نخواهد شد
دا كرديد، مرجع حل آن خدا و محمد هرگاه شما در چيزي اختالف نظر پي -23
  .است

پيمان  باشند، با مسلمانان هم) با ديگران(يهوديان تا زماني كه مؤمنان در جنگ  -24
  .خواهند بود

عوف امتي از مؤمنان هستند، آنها به دين خودشان و مسلمانان به  يهوديان بني -25
تم و گناه پيشه كند كه دين خودشان اعم از خودشان يا بردگانشان، مگر آن كسي كه س

  .چنين كسي تنها خود و خاندانش را به هالكت خواهد افكند
  .عوف برخوردارند، برخوردار خواهند بود يهوديان بني نجار از آنچه بني -26
  .عوف برخوردار خواهند بود يهوديان بني حارث از وضعيتي مانند يهوديان بني -27
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  .يهوديان بني عوف برخوردار خواهند بود يهوديان بني ساعده از وضعيتي مشابه -28
  .عوف هستند يهوديان بني جشم نيز مانند يهوديان بني -29
يهوديان بني اوس از آنچه يهوديان بني عوف برخوردارند، برخوردار خواهند  -30

  .بود
عوف برخوردار خواهند بود،  يهوديان بني ثعلبه از وضعيتي مشابه يهوديان بني -31

دست به گناه و ستم بزند كه چنين كسي تنها خود و خاندانش را به  مگر آن كسي كه
  .هالكت خواهد افكند

  .هاي ثعلبه است، همانند خود بني ثعلبه خواهد بود جفنه كه يكي از تيره -32
  .يهوديان بني شطيبه از وضعيتي مشابه يهوديان بني عوف برخوردار خواهند بود -33
  .د ثعلبه خواهند بودارزش بردگان ثعلبه مانند خو -34
  .هاي يهوديان نيز حكم آنان را خواهند داشت تيرهقبايل  -35
  .رود هيچ يك از يهوديان بدون اجازه محمد بيرون نمي -36
دار  دار خواهند بود و مسلمانان عهده هاي مربوط به خود را عهده  يهود هزينه -37

  .مخارج خود خواهند بود
ه هر كس كه به جنگ آنان بپردازند، ياري دهند و بايد پيمانان بايد همديگر را علي هم

  .خيرخواه يكديگر باشند و به يكديگر نيكوكاري كنند و گناه روا ندارند
  .پيمان كسي بر عهدة او نيست و ستمديده در هر حالي بايد ياري شود گناه هم -38
پيمان  همباشند با مسلمان ) با ديگران(يهوديان تا زماني كه مؤمنان در جنگ  -39
  .هستند
طرفهاي اين پيمان بايد حرمت يثرب را رعايت كنند و هرگونه جنگ در آن  -40

  .ممنوع است
هركس از پيمان جوار و پناهندگي كسي برخوردار است، همانند آن شخص  -41

  .حق آسيب رساندن و رفتار ناشايست با ديگران را ندارد
اختالف و نزاعي روي دهد كه هرگاه در مين طرفهاي اين پيمان، مشاجره،  -42

  .نگران كننده باشد، مرجع حل اختالف، خدا و رسول وي خواهند بود
هركس به يثرب حمله كند، طرفهاي پيمان بايد يكديگر را در مقابل او ياري  -43
  .كنند
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اگر آنان مسلمانان را به . هرگاه به مصالحه و آشتي فراخوانده شدند، صلح كنند -44
وانند، چنين حقي را بر مؤمنان خواهند داشت؛ مگر در مورد آن كسي چنين چيزي فرا خ

  .كه به خاطر دين با مسلمانان بجنگد
دار  اند، عهده هر گروهي سهم خود را از سويي كه مورد حمله قرار گرفته -45

  .شوند مي
يهوديان اوس اعم از خود و بردگان آنها از همانند آنچه در اين پيمان براي  -46

  .ديان ذكر شده است، برخوردار خواهند بودديگر يهو
نامه هيچ گاه مانع مجازات و مواخذه فرد ستمگر و خطاكار نخواهد  اين پيمان -47

بود؛ هركس از شهر بيرون رود و هر كس در مدينه بماند، در امان خواهد بود؛ مگر آن 
نيكي و كسي كه ستم و گناهي مرتكب شود و خدا و پيامبرش پناهگاه كسي هستند كه 

  1.تقوا را رعايت بكند
  
  نامه درسها و عبرتهاي پندآموز اين پيمان: دوم

  تعيين چارچوب معني امت  -1
اي را در برداشت كه بسياري از قوانين دولتهاي كنوني را نيز  نامه مبادي عام و كلي پيمان

شود و در پيشاپيش اين مبادي، تعيين چارچوب مفهوم امت قرار داشت؛ پس  شامل مي
امت، در پيمان نامه همه مسلمانان اعم از مهاجران وانصار و هر كس كه از آنها پيروي 

شود و همه اينها يك  نمايد و به آنها بپيوندد و در كنار آنها به جهاد بپردازد را شامل مي
و اين موضوع در تاريخ سياسي جزيره عربي موضوعي تازه بود  2شوند امت محسوب مي

قومش را از شعار   ن موضوعي وجود نداشت؛ زيرا پيامبر اكرمكه تا قبل از آن چني
قبيله و پيروي از آن برحذر نمود و به شعار امت درآورد كه اين مليت جديد هر كسي 

نامه ذكر شده است  پيمان 21چنانكه در بند . گرفت را كه دين جديد را بپذيرد، در برمي
  : ب را ذكر كرده و فرموده استن مطلكه آنها يك امت هستند و قرآن كريم نيز اي

 ¨βÎ) ÿ⎯ÍνÉ‹≈yδ öΝä3çF̈Βé& Zπ̈Βé& Zοy‰Ïm≡uρ O$tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρß‰ç7ôã$$sù    )92 ،انبياء(  
  : امت را بيان نموده و فرموده است روي و اعتدال اين همچنين خداوند ميانه

                                                           
 .47 – 41، ص مجموعة الوثائق السياسيه - 1
 .169علي معطي، ص . ، دالتاريخ السياسي و العسكري - 2
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tβθä3tƒuρ ãΑθß™ §9 $# öΝä3ø‹n=tæ # Y‰‹Îγx© 3 $tΒ uρ $oΨ ù=yèy_ s's# ö7É) ø9$# © ÉL©9 $# |MΖä. !$pκön=tæ ωÎ) 

zΝ n=÷èuΖ Ï9 ⎯ tΒ ßìÎ6®K tƒ tΑθß™ §9 $# ⎯ £ϑÏΒ Ü=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïμ ø‹t7É) tã 4 βÎ) uρ ôMtΡ% x. ¸οuÎ7s3s9 

ωÎ) ’n? tã t⎦⎪Ï%©!$# “y‰yδ ª!$# 3 $tΒ uρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒÎ) 4 χÎ) ©!$# 

Ä¨$̈Ψ9$$Î/ Ô∃ρâ™ ts9 ÒΟŠÏm§‘    )143 ،بقره(  
ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر بر  رو كرده گمان شما را ملتي ميانه و بي«

اي، قبله ننموده بوديم؛ مگر اينكه  اي را كه بر آن بوده شما گواه باشد و ما قبله
هاي خود  نمايد و چه كسي بر پاشنه كسي از پيغمبر پيروي مي بدانيم چه

بس بزرگ و دشوار است؛ مگر بر كساني كه ) تغيير قبله(چرخد و اگرچه  مي
گمان  گرداند؛ بي خدا ايشان را رهنمون كرده باشد و خدا ايمان شما را ضايع نمي

  ».خدا نسبت به مردم بس رئوف و مهربان است
داده است كه اين امت، امتي متعادل است و در مقابل  و خداوند متعال توضيح

گر را ندارد؛ بلكه امر به معروف و نهي از  قضاياي زمان خود، موضع تماشاچي و نظاره
خداوند متعال . 1دارد خواند و از زشتيها برحذر مي كند يعني به خوبيها فرا مي منكر مي

  : فرمايد مي
 öΝçGΖ ä. u öyz >π ¨Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔù's? Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã 

Ìx6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# tβ% s3s9 #Z ö yz 

Ν ßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ çsYò2r& uρ tβθà) Å¡≈x ø9$#    )110 ،آل عمران(  
ايد؛  هستيد كه به سود انسانها آفريده شدهبهترين امتي ) اي پيروان محمد(شما «

نمائيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب  امر به معروف و نهي از منكر مي
اند؛ ولي اكثرشان  بعضي از آنان مؤمن. ايمان بياورند، براي آنها بهتر خواهد بود

  ».باشند فاسق مي
نژادهاي گوناگون و  مختلف وقبايل بر مسلمانان ) امت(اين نام و اين مشخصه 

اين امت از آنجا كه براساس عقيده و نه بر اساس روابط . مهاجران و انصار اطالق گرديد

                                                           
 .9عبدالناصر عطار، ص . ، ددستور لالمه - 1
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دهد بنابراين، از همديگر دفاع خواهند  اي، پيكرة واحدي را تشكيل مي خوني و عشيره
اي واحد خواهند  كرد؛ حق مظلوم را از ظالم خواهند گرفت؛ انديشه، احساس و قبله

نامه  فقط در مقابل شريعت خداوندي تسليم خواهند شد و يكي از اهداف پيمان داشت و
نيز اين بود كه جايگاه مسلمانان را به عنوان ملتي برگزيده و مقتدر كه مستقل عمل 

كنند و پيرو يهود و نصارا نيستند، مستحكم نمايد؛ چنانكه قبلة آنها نيز از  مي
غيير يافت و آنها در نماز بعد از آنكه شانزده يا ت الحرام المقدس به سوي بيت اهللا بيت

خواندند، رو به كعبه نمودند؛ همچنين پيامبر  هفده ماه به سوي بيت المقدس نماز مي
داد  كرد و براي آنها توضيح مي پيروانش را از ديگران در امور زيادي متمايز مي  اكرم

يهوديان با موزه نماز  كه منظور وي مخالفت با يهوديان است؛ از آن جمله اينكه
دستور داد كه صحابه با كفش و موزه نماز بخوانند و   خواندند، اما پيامبر اكرم مي

دستور داد كه مسلمانان موهاي   كردند، اما پيامبر اكرم يهوديان موي سفيد را رنگ نمي
  .رنگ نمايند» حنا«سفيد سر خود را با 

نيز روز عاشورا را روزه گرفت؛   مبر اكرمگرفتند، پيا يهوديان، عاشورا را روزه مي
سپس در آخرين روزهاي زندگي تصميم گرفت تا براي مخالفت با يهوديان، عالوه بر 

  1.عاشورا روز تاسوعا را هم روزه بگيرد
همچنين آن حضرت براي مسلمانان قانوني وضع نمود كه براساس آن نبايد مسلمانان 

هركس خود را مشابه و همانند قومي بكند، از «: رمودران مشابهت اختيار بكنند و فبا ديگ
و » .خود را مشابه يهوديان نكنيد«: همچنين فرمود» .2شود همان قوم محسوب مي

باشند كه مسلمانان بايد از ديگران جدا و مشخص  احاديث زيادي بيانگر اين مطلب مي
ه هويت خود و برتر و برتر باشند و شكي نيست كه تشبه و تقليد از ديگران با افتخار ب

  .باشد دانستن خود متضاد مي
كند؛ پس كيان  اما اين فرق و برتر دانستن مانعي ميان مسلمانان و ديگران ايجاد نمي

اي دارد و هر كس هر وقت بخواهد،  جماعت اسالمي آغوش گشاده و قابل توسعه
  3.تواند به آن بپيوندد مي
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719  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

وندان دولت اسالمي و عناصري از آن نامه، يهوديان را بخشي از شهر همچنين پيمان
از يهوديان هركس از ما پيروي كند از : نامه گفته شد ين، در پيمانبنابرا. شمرده است

ياري و همدردي ما برخوردار خواهد بود و نبايد به آنها ستم شود، يا كساني عليه آنان 
  )16بند . (همدست شود

ده شد كه در آن تصريح ضيح داو بعد از آن بيشتر تو) 25(سپس اين حكم در بند 
و بدين وسيله اسالم آن » ...عوف امتي از مؤمنان هستند  يهوديان بني«: شده است كه

كنند، شهروند خود شمرده است و تا  دسته از اهل كتابي كه در كنار مسلمانان زندگي مي
دانسته  هاي خود پايبند باشند، آنان را امتي از مؤمنان وقتي كه به مسئوليتها و وظيفه

نامه سبب محروميت از  است؛ پس اختالف و تفاوت دين، براساس مفاد و احكام پيمان
  1.شود حقوق شهروندي نمي

  
  خدا و پيامبرش باالترين مرجع هستند  -2

دانست و   نامه حق، قضاوت در تمامي امور مدينه را از آن خدا و پيامبرش پيمان
هرگاه شما در «: د كه در آن آمده استبيان نمو) 23(مرجع حل اختالف را در بند 

چيزي اختالف كرديد، براي حل آن اختالف بايد به خدا و محمد مراجعه نمود و 
حكمت آن، تأكيد بر سلطه و قدرت باالي ديني است كه بر مدينه حكمفرما بود و پيامبر 

  2».دانست را رئيس حكومت مي  اكرم
نه؛ قضائيه و مجريه را مشخص كرده گانه يعني مقن پس پيمان نامه منبع قواي سه

خواست اوامر و دستورهاي خدا را از  است كه خدا و پيامبر وي هستند و پيامبر مي
  .طريق دولت جديد خود اجرا نمايد

تحقق حاكميت خدا بر زندگي مردم، يعني نهايت بندگي و عبادت را براي خدا انجام 
گردد؛ چنانكه  د ودين برپا نميشو دادن و بدون تحقق حاكميت خدا، توحيدمحقق نمي

  : دفرماي خداوند متعال مي
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 $tΒ tβρ ß‰ ç7÷ès? ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ HωÎ) [™ !$yϑó™ r& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡ r& Νà2 äτ!$t/# u™ uρ !$̈Β 

tΑ t“Ρ r& ª!$# $pκÍ5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈sÜù=ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ ø9$# ωÎ) ¬! 4 ttΒ r& ωr& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 4 

y7 Ï9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝ Íh‹s)ø9 $# £⎯ Å3≈s9 uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ   
  )40 – 37 ،يوسف(  

پرستيد، چيزي جز اسمهائي نيست كه شما و  اين معبودهايي كه غير از خدا مي«
آنها ) خدا ناميدن(خداوند حجت و برهاني براي . ايد پدرانتان آنها را خدا ناميده

خدا دستور داده است كه . از آن خدا است و بسفرمانروايي . نازل نكرده است
  ».دانند  جز او را نپرستيد، اين است دين راست و ثابت، ولي بيشتر مردم نمي

حكم و فرمان حق در ربوبيت و عقايد و عبادات و معامالت، فقط از خداي «يعني 
يچ نمايد و ه يگانه است و او اين را به هر كس از پيامبرانش كه برگزيند، وحي مي

انساني با فكر و خواسته و با عقل و استدالل و اجتهاد و درست پنداشتن چيزي با 
تواند حكم كند؛ پس اين قاعده اساس دين خداست كه از طريق همه  ديدگاه خود نمي

  1».پيامبران اعالم شده است و اختالف و تفاوت زمانها و مكانها در آن تأثيري ندارد
د تا عبوديت و حاكميت را فقط براي خدا محقق هدف از نزول قرآن كريم اين بو

  : فرمايد خداوند متعال مينمايد؛ 
 !$̄Ρ Î) !$uΖ ø9t“Ρ r& šø‹s9 Î) |=≈ tFÅ6 ø9$# Èd,ysø9$$Î/ Ï‰ ç7ôã$$sù ©!$# $TÁÎ=øƒèΧ çμ©9 š⎥⎪Ïe$!$# 

∩⊄∪ Ÿωr& ¬! ß⎯ƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø: $# 4 š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#ρ ä‹sƒªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ u™ !$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ 

öΝ èδß‰ ç6÷ètΡ ωÎ) !$tΡθç/ Ìhs) ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ø9 ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3øts† óΟßγoΨ ÷ t/ ’Îû $tΒ öΝèδ Ïμ‹Ïù 

šχθàÎ=tGøƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ ôγtƒ ô⎯ tΒ uθèδ Ò>É‹≈x. Ö‘$¤ Ÿ2    )3 – 2 ،زمر(  
ما اين كتاب را كه در برگيرندة حق و حقيقت است، بر تو فرو ) اي پيغمبر(«

! هان. ايم خدا را پرستش كن و پرستش خود را سره و خالص گردان فرستاده
كساني كه جز خدا دوستان . تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس

كنيم؛ مگر  ما آنان را پرستش نمي )مي گويند(گيرند، و ياوران ديگري را بر مي
روز قيامت ميان ايشان  خداوند. بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند
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721  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

دربارة چيزي كه در آن اختالف دارند، داوري خواهد كرد؛ خداوند دروغگوي 
  ».كند كفر پيشه را هدايت و رهنمود نمي

  : فرمايد و خداوند متعال مي
 !$̄Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$oÿ Ï3 y71u‘ r& ª!$# 4 

Ÿωuρ ⎯ä3s? t⎦⎫ÏΖ Í←!$y‚ù=Ïj9 $Vϑ‹ÅÁyz    )105 ،نساء(  
ايم تا ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان  ما كتاب به حق بر تو نازل كرده«

  ».داده است، داوري كني و مدافع خائنان مباش
باشد، تطبيق و  پس همانطور كه محقق ساختن بندگي خدا، هدف نزول قرآن مي

هداف اين برنامة الهي است و همان طور كه عبادت براساس اجراي حاكميت نيز از ا
گيرد، همچنين شايسته نيست كه حكمي برخالف شريعت و قانوني كه  وحي انجام مي

  1.نازل شده است، صادر شود
محقق ساختن حاكميت، يعني تمكين و فراهم نمودن زمينه براي عبوديت و بندگي؛ 

  .اند هدفي كه انسان و جن براي آن آفريده شده
  : فرمايد خداوند متعال مي
 $tΒ uρ àMø) n=yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9    )56 ،ذاريات(  
  ».ام و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده من جنها«

نامه به وجود قدرت قضايي اعلي كه ساكنان مدينه از جمله  يهوديان در اين پيمان
  )42بند شماره . (د كرد، اقرار كردنديهوديان به آن مراجعه خواهن

البته يهوديان به مراجعه نمودن به قضاوت اسالمي تنها زماني پايبند بود كه ميان آنان 
  .آمد و مسلمانان اختالفي به وجود مي

 $oΨ ö; tFx. uρ öΝ Íκön=tã !$pκÏù ¨βr& }§ø̈Ζ9 $# Ä§ø ¨Ζ9$$Î/ š⎥÷⎫ yèø9 $#uρ È⎦÷⎫ yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ 

É#ΡF{ $$Î/ šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{ $$Î/ £⎯ Åb¡9$# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$Î/ yyρ ãàfø9 $# uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 ⎯yϑsù 

šX£‰|Ás? ⎯Ïμ Î/ uθßγsù ×οu‘$¤Ÿ2 …ã&©! 4 ⎯ tΒ uρ óΟ©9 Ν à6 øts† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $#   )45 ،مائده(  

                                                           
 .433، ص 1، ج الحكم و التحاكم في خطاب الوحي - 1



722 الگوي هدايت

و ) شود كشته مي(نسان بر آنان مقرر داشتيم كه انسان در برابر ا) تورات(و در «
و گوش ) شود قطع مي(و بيني در برابر بيني ) شود كور مي(چشم در برابر چشم 

و سائر ) شود كشيده مي(و دندان در برابر دندان ) شود بريده مي(در برابر گوش 
جراحتها، قصاص دارد و اگر كسي آن را ببخشد، اين كار باعث بخشش او 

مثال او اد نازل كرده است، حكم نكند، او وگردد و كسي كه بدانچه خداون مي
  ».روند ستمگر به شمار مي

آن را بيان داشته است، هرگاه در ميان طرفهاي اين  42نامه كه مادة  و با اين پيمان
پيمان مشاجره، اختالف و نزاعي روي دهد كه نگران كننده باشد، مرجع حل اختالف، 

داراي سلطه و قدرت قضايي و   اكرمبدين وسيله پيامبر . خدا و محمدخواهند بود
كردند و رسماً رئيس دولت  گرديد كه همه بايد به او مراجعه مي مركزي بزرگي مي

رياست قواي سه گانه را به عنوان پيامبر خدا كه مكلف به   گرديد و پيامبر اكرم
رساندن شريعت خدا و تفسير كالم خدا بود، به عهده گرفت و قدرت اجرايي را به 

آن حضرت رياست دولت را . ان پيامبر و حاكم و رئيس دولت به دست گرفتعنو
براساس نصوص پيمان نامه و به اتفاق گروههاي مختلف موجود در مدينه به عهده 

  1.داشت
  

  قلمرو دولت -3
طرفهاي اين پيمان بايد حرمت يثرب را رعايت «: پيمان نامه آمده است كه 40مادة  در

آن ممنوع است و بايد از قطع درختان و شكار پرندگان آن  نمايند و هرگونه جنگ در
جلوگيري شود؛ پس وقتي در مورد درختان و پرندگان چنين دستوري صادر گرديد؛ 

خالصه اينكه در اين . جانها و مالها به طريق اولي محفوظ و محترم خواهند بود
قلمرو آنها مدينه  هاي دولت تعيين گرديد كه آنها يك امت هستند و نامه، نشانه پيمان

كنند و ايشان طبق آنچه خدا  است و رئيس دولتشان محمد است كه به او مراجعه مي
  .نمايد نازل نموده است، حكم مي

قلمرو دولت اسالمي از مدينه آغاز گرديد و از آنجا نيز گسترش يافت بنابراين، بايد 
باشد و صلح و امنيت شد كه آشفتگيها و هرج ومرج به آن راه نداشته  مرزي تعيين مي

اصحاب و ياران خويش را مأمور   بنابراين، پيامبر اكرم. در آنجا فراگير و حاكم گردد
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723  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

نمود تا حدود و ثغور و مرزهاي مدينه را مشخص نمايند و بدين صورت حدود مدينه 
از شرق و غرب دو منطقه سنگالخ و از طرف شمال جبل ثور و از ناحيه جنوب، جبل 

  .رديدنمير تعيين گ
مدينه پايتخت و قلمرو اصلي اسالم قرار گرفت، اما با گسترش فتوحات و وارد شدن 
ملتها در اسالم، دايرة قلمرو اسالم به تدريج گسترش يافت و مساحت وسيعي را از 
اقيانوس اطلس و مناطقي از غرب اروپا و جنوب آن و مناطق وسيعي از غرب آسيا و 

روسيه شرقي و تمام شمال آفريقا و مركز آن را فرا  جنوب آن تا بخش عظيمي از چين و
  1.گرفت

تا عصر حاضر نيز دامنة قلمرو دولت اسالمي باز است وبه مرزهاي جغرافياي و 
گردد و مدينه همچنان پايتخت اسالم است و حكومت اسالمي  سياسي محدود نمي

ند متعال ؛ چنانكه خداوگسترش خواهد يافت تا اينكه همة كره زمين را فرا گيرد
  : فرمايد مي

 tΑ$s% 4©y›θãΒ ÏμÏΒ öθs) Ï9 (#θãΨ‹ÏètGó™ $# «!$$Î/ (#ÿρ ç É9ô¹$# uρ ( χÎ) uÚ ö‘F{$# ¬! 

$yγèO Í‘θãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã ( èπ t7É)≈ yèø9$# uρ š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9    )128 ،اعراف(  
خدا گمان  از خدا ياري جوئيد و شكيبايي كنيد؛ بي: موسي به قوم خود گفت«

كند كه خود بخواهد و سرانجام از  زمين را به كساني از بندگان خود واگذار مي
  ».آن پرهيزگاران است

گردد و براي هيچ  امت نيز مفهوم گسترده و وسيع دارد كه تمامي گروهها را شامل مي
كس مانعي براي وارد شدن به آن وجود ندارد تا از اين طريق جوامع انساني دين الهي را 

دولت اسالمي نيز رسالتي جهاني دارد و هر فردي از . رند و به آن گرايش پيدا نمايندبپذي
اي دارد و قلمرو اين دولت فراگير، توسط جهاد توسعه  فرزندان سرزمين الهي در آن بهره

  2.يابد مي
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  آزاديها و حقوق انسان -4
هاي آن و تعيين  در ترتيب ماده  نامه به روشني بر نبوغ و مهارت پيامبر اكرم پيمان

نامه، مرتبط،  ها و بندهاي پيمان ماده. نمايد روابط طرفهاي پيمان با يكديگر، داللت مي
جامع و مانع بودند و صالحيت بهبود بخشيدن به اوضاع مدينه در آن وقت را داشتند و 
در ميان آن بندهايي است كه عدالت مطلق و مساوات كامل بين انسانها را محقق 

حاوي اين موضوع است كه انسانها به هر رنگ و زبان و ديني كه باشند،  نمايد و مي
استاد محمد سليم العوا  .1بايست از تمامي حقوق انساني و آزادي برخوردار باشند مي
نامه درج شده بود، اغلب در نظامهاي مختلف  مبادي و اصولي كه در پيمان«: گويد مي

مردم بعد از قرنها به اهميت اولين عهدنامة  شود و حكومتي تا به امروز به آن عمل مي
اند و در قوانين مدني از آن استفاده  تدوين نموده است، پي برده  سياسي كه پيامبراكرم

  2.كنند مي
نامه اين بود كه آزادي عقيده؛ عبادت و حق امنيت، محفوظ و  يكي از مفاد پيمان

سلمانان به دين خود و محترم خواهند بود؛ پس آزادي ديني تضمين شده است و م
  : فرمايد ؛ خداوند مييهوديان به دين خودشان عمل خواهند نمود

 Iω oν# tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰s% t⎦̈⎫ t6̈? ß‰ ô©”9 $# z⎯ ÏΒ Äc©xö ø9$# 4 ⎯ yϑsù öà õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$ Î/ 

-∅ÏΒ ÷σãƒuρ «!$$Î/ Ï‰s) sù y7 |¡ôϑtGó™ $# Íοuρó ãèø9 $$Î/ 4’s+ øOâθø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏΡ $# $oλm; 3 ª!$# uρ 

ìì‹Ïÿ xœ îΛ⎧Î=tæ    )256 ،بقره(  
اجبار و اكراهي در قبول دين نيست؛ چراكه هدايت و كمال از گمراهي و ضالل «

مشخص شده است بنابراين، كسي كه از طاغوت نافرماني كند و به خدا ايمان 
د ترين دستاويز درآويخته است كه اصالً گسستن ندارد و خداون بياورد، به محكم
  ».شنوا و دانا است
نامه اين بود كه به كساني كه با اين اصل مخالفت نمايند يا  يكي ديگر از مفاد پيمان

اين قاعده را بشكنند، هشدار داده بود كه آنان را مجرم خواهند شناخت؛ همچنين 
نامه بر محقق ساختن عدالت ميان مردم و محقق نمودن اصل برابري تأكيد كرده  پيمان
  .است
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براين، بر دولت اسالمي الزم بود كه ميان مردم عدالت ايجاد كند و زمينه و راه حق بنا
ترين راه ممكن بدون تحمل رنج و  خواهي و حق طلبي انسانها را فراهم نمايد تا به آسان

  1.اي، به حق خود نائل آيند مشقتي و يا صرف هرگونه هزينه
دون اينكه براي آنان رنگ و اسالم، حاكمان را موظف ساخته است كه بين مردم ب

زبان و وطن و اوضاع اجتماعي اهميتي داشته باشد، به عدالت رفتار نمايند؛ پس اسالم 
كند و در اين داوري  نمايد و به حق حكم مي بين دو طرف براساس عدالت رفتار مي
  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال ميصاحب حق و يا نژاد ودين اهميتي ندارد

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ÏΒ≡§θs% ¬! u™!# y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ 
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بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري گواهي  اي مؤمنان«

دادگري كنيد كه . دهيد و دشمنانگي قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد
ازخدا بترسيد كه خدا آگاه از هر آن . تر است دادگري به پرهيزگاري نزديك

  ».دهيد چيزي است كه انجام مي
بايد شما را وادار نمايد تا بر آنها ستم روا داريد و يعني كينه و دشمني با قومي ن

پروا رفتار نماييد و به آنها  همچنين دوستي قومي نبايد شما را وادار كند تا با آنان بي
  2.گرايش يابيد
  : در ذيل اين آيه يداالعلي مودواستاد ابو
 šÏ9≡ s%Î# sù äí÷Š$$sù ( öΝ É)tFó™ $# uρ !$yϑŸ2 |NöÏΒ é& ( Ÿωuρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u™!# uθ÷δ r& ( ö≅è%uρ 

àMΖtΒ# u™ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# ⎯ÏΒ 5=≈tGÅ2 ( ßNöÏΒ é&uρ tΑÏ‰ ôãL{ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ ( ª!$# $uΖ š/ u‘ 

öΝ ä3š/u‘ uρ ( !$uΖs9 $oΨ è=≈yϑôãr& öΝ ä3s9 uρ öΝ à6è=≈ yϑôãr& ( Ÿω sπ ¤fãm $uΖoΨ ÷ t/ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ uρ ( ª! $# 

ßìyϑøg s† $uΖoΨ ÷ t/ ( Ïμ ø‹s9 Î) uρ çÅÁyϑø9 $#    )15 ،شوري(  
و آن گونه كه به تو ) آئين واحد الهي دعوت كن(تو نيز مردمان را به سوي آن «

فرمان داده شده است، ايستادگي كن و از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي 
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مكن و بگو من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده باشد، ايمان دارم و به 
شما دادگري كنم، لذا خدا، پروردگار ما و من دستور داده شده است كه در ميان 

ميان ما و . اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است. پروردگار شما است
اي نيست؛ خداوند ما را جمع خواهد كرد و بازگشت به  شما خصومت و مجادله

  ».سوي اوست
ن گونه يعني مأمور به انصاف و عدالت هستم نه دشمني؛ پس من اي«: گويد چنين مي

نيستم كه براي كسي تعصب ورزم يا بر ضد كسي تعصب داشته باشم و ارتباط من كه 
پس من ياور هر . باشد با همه يكسان و برابر خواهد بود براساس عدالت و انصاف مي

آن كسي هستم كه حق به جانب او باشد و طرف مقابل كسي هستم كه حق بر ضد او 
كه باشد، داراي امتيازاتي نيست و حقوق باشد ودر دين من هيچ فردي، هر كس 

خويشاوندان من از كساني كه فاميل من نيستند، بيشتر نيست و بزرگان قوم، نزد من 
ترها از آن برخوردار نباشند و شرافتمندان و افراد عادي نزد  امتيازاتي ندارند كه كوچك

گناه و جنايت من برابر هستند؛ پس حق براي همه حق و گناه و جنايت نيز براي همه 
حرام براي همه حرام و حالل براي همه حالل است و فرض نيز . گردد محسوب مي

  1.حتي خودم از تبعيت و فرمانبري قانون الهي مستثني نيستم. براي همه فرض است
تربيت جامعه مسلمان و آماده كردن آن براي رهبري جامعه انساني با ويژگيهايي كه 

، به قانون عدالت اهميت خاصي قائل است و بر اين است تا برنامه تربيتي آن در بردارد
عدالت ميان افراد، گروهها، امتها و ملتها برپا شود؛ زيرا اگر تمامي افراد جامعه احساس 

  :فرمايد خداوند متعال مي. اهد بودعدالت نمايند، اين امر پشتيباني قوي براي رهبري خو

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ u™!# y‰pκà− ¬! öθs9 uρ #’n? tã 

öΝ ä3Å¡àΡ r& Íρ r& È⎦ ø⎪y‰ Ï9≡uθø9 $# t⎦⎫Î/ tø%F{ $#uρ 4 βÎ) ï∅ä3tƒ $†‹ÏΨ xî ÷ρr& #ZÉ) sù ª!$$sù 4’n<÷ρ r& 

$yϑÍκÍ5 ( Ÿξsù (#θãèÎ7−Fs? #“uθoλù;$# βr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 βÎ) uρ (#ÿ…âθù=s? ÷ρ r& (#θàÊÌ÷èè? ¨βÎ* sù ©!$# tβ% x. 

$yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? #ZÎ6yz    )135 ،نساء(  
ايد، دادگري پيشه سازيد و در اقامة عدل و انصاف  اي كساني كه ايمان آورده«

بكوشيد و به خاطر خدا شهادت دهيد؛ هرچند كه شهادتتان به زيان خودتان يا 
شود،  اگر كسي كه به زيان او شهادت داده مي. پدر ومادر و خويشاوندان باشد

                                                           
 .202، ص الحكومة االسالميه - 1



727  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

دارا يا نادار باشد خداوند از هر دوي آنان بهتر است؛ پس از هوا و هوس پيروي 
گرديد و اگر زبان از اداي شهادت حق بپيچانيد يا از آن  نكنيد كه منحرف مي

  ».كنيد، آگاه است روي بگردانيد، خداوند از آنچه مي
نمايد تا  اين نص قرآني به صراحت، رهبر جامعة مسلمان را موظف و مكلف مي

ترين صورت و وضعيت، محقق نمايند؛ پس عدالت امري است كه او  عدالت را به كامل
بايست آن را در بين تمامي گروهها اعم از خويشاوندان يا بيگانگان به طور مساوي  مي

همه افراد و گروههاي جامعه » كونوا«: فرمايد اين دستور خداوندي كه مي برقرار نمايد و
گرداند كه خود به عدالت پايبند  جاي زمين خدا كه باشند، موظف مي مسلمان را در هر

باشند و ديگران را بر اجراي آن ملزم كنند و براي اقامة برنامة عدالت در زندگي به پا 
با صيغة مبالغه، اشاره به برخاستن براي » قوامين«خيزند و آماده شوند؛ چنانكه كلمة 

باشد كه بايد با تمام  كار وظيفة جامعه مسلمان ميهاي عدالت است كه اين  برپايي نشانه
هاي عدالت اجتماعي به پا  قدرت و توان مادي و روحي و با جديت، براي تحكيم پايه

  .خيزد
نمايد و فقط  قرآن، قانون اساسي جامعة مسلمان است كه در آن به عدالت تشويق مي

درون و ضمير انسانها  داند؛ بلكه قرآن به اين امر را در دامنة زندگي منحصر نمي
گويد كه نبايد در اقامة عدالت در برابر عاطفه و احساس، تسليم  پردازد و به او مي مي

شود و نه از ثروت كسي ونه از فقر كسي متاثر بشود و قرآن به هيچ وجه براي جامعة 
پسندد كه عدالت را در حق ثروتمند چون ثروت دارد به اجرا درنياورد و يا  مسلمان نمي

  . ...بر فقير ستم بشود و 
هاي نفس تن در دهد و در  همچنين از ديدگاه قرآن اينكه جامعة مسلمان به خواسته

برابر احساسات و عواطف تسليم شود، امري ناپسند است؛ چراكه در اين صورت آنان 
  .تابند گردند و از حق روي مي ازعدالت دور مي

ترين صورت ترسيم گرديده  لت به كاملاي ديگر نيز تصوير اقامه عدا همچنين در آيه
يگانه نمايد كه در موازين عدالت، بايد دوست و دشمن؛ خويشاوند و ب  است و تأكيد مي

  : فرمايد برابر باشند؛ پس مي
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اي مؤمنان، بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري «
دادگري . ادگري نكنيدگواهي دهيد و دشمنانگي قومي شما را بر آن ندارد كه د

تر است؛ ازخدا بترسيد كه خدا آگاه از هر  كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزديك
  ».دهيد آن چيزي است كه انجام مي

عدالت را طبيعت و سرشت مردمان ) باشيد(» كونوا«پس شيوة خطاب در اينجا 
جراي آن عدالتي كه رهبري جامعة انساني مشروط به ا. دهد جامعة مسلمان قرار مي

اند تا در  است؛ چراكه اين جامعه بزرگ مسلمان است كه پرچم عدالت را برعهده گرفته
، اما نوع دستور، در دوآيه با هم فرق دارند؛ فرقي كه مواضع و 1زندگي مردم اجرا نمايند

جاهاي مختلف عدالت را با شمردن آن به عنوان اصلي از اصول رسالت جاودان و 
گيرد، جمع نموده است؛ پس در آية  ي امور زندگي را فرا ميآخرين رسالت كه تمام

‰ $pκšجامعه مسلمان را با بيان بهترين صفت آن مورد خطاب قرار داده است؛  r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™   تا به عدالت برخيزد، گرچه در اجراي عدالت انگيزه دوستي و
ا با عنوان و نشانه بزرگ آن، كه خويشاوندي را زير پا بگذارد و در آيه دوم جامعه ر

ايمان است، مورد خطاب قرار داده است تا به اجراي عدالت برخيزد، گرچه اجراي 
توزانه زير پا گذاشته  عدالت باعث شود تا همة عواطف و احساسات دشمني و كينه

راهنمايي : كنند كه عبارت است از ا تأكيد ميو نهايتاً هر دو آيه يك مطلب ر 2شوند
  .جامعة مسلمان به صورت قاطع وجدي براي اجراي عدالت كردن

يحي آمده است كه برخي نامه، نصوص صر در مورد اصل برابري و مساوات در پيمان
  : عبارتند از

ترين فرد مسلمان  اين حق براي همه يكسان است؛ حتي پايين: حق اعطاي امان نامه
دوستان و حاميان يكديگرند نه  تواند به هر كس كه بخواهد، امان دهد؛ مؤمنان فقط مي

  .ديگران و اينكه آنان در گرفتاريها و مشكالت يار و ياور يكديگر باشند
اصل مساوات و برابري يكي ازمبادي كلي و عمومي است كه اسالم آن را تثبيت و 
برقرار نمود و از مبادي و اصولي است كه در ساختار جامعه اسالمي نقش مهمي دارد؛ 

هايي كه در قرآن  ر حاضر نيز بر آن تأكيد كرده است و از جمله آيهحتي قوانين عص
  : باشد مورد آمده است، اين آيه مي كريم در اين
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ايم وشما را تيره تيره و قبيله  اي مردمان، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريده«
ترين شما نزد خدا،  گمان گرامي بي. ايم تا همديگر را بشناسيد قبيله نموده

  ».ترين شما است، خداوند مسلماً آگاه و باخبر است متقي
اي مردم آگاه باشيد پروردگارتان يكي است و پدرتان نيز «: فرمود  پيامبر خداو 

عرب بر عجم فضيلتي ندارد و عجم بر عربي نيز فضيلتي ندارد و نه ! هان. يكي است
  1».سرخ بر سياه و نه سياه بر سرخ فضيلتي دارد مگر به تقوا و پرهيزگاري

كه در گذشته موجب گرديد ملتهاي  ترين اصولي بود بدون ترديد، اين اصل از مهم
اين اصل، منبعي از منابع قدرت مسلمانان : توان گفت به اسالم بگروند؛ پس ميزيادي 

  2.گرديد صدر اسالم محسوب مي
بين تمامي مردم در همة امور زندگي ) برابري كلي(البته منظور از برابري در اينجا 
دهند و آن را عدالت  را سر ميخوردگان فرياد آن  نيست، آن گونه كه برخي فريب

؛ 4؛ زيرا اختالف و تفاوت استعدادها و تواناييها هدفي است از اهداف آفرينش3نامند مي
بلكه منظور از مساوات و برابري اسالمي كه شريعت به آن فراخوانده است، مساواتي 

ا در بايست از شرايط يكسان برخوردار باشند، ام است كه در آن اوضاع وشرايط همه مي
؛ پس مساوات يعني برابري در رفتار با مردم 5همة حاالت به طور مطلق مورد نظر نيست

و برابر بودن آنها در برابر شريعت و قضاوت و ساير احكام اسالمي وحقوق عمومي 
  6... .بدون در نظرگرفتن نژاد يا جنس يا رنگ و يا ثروت و مقام و 

ن؛ عرب و عجم؛ سياه و سفيد از نظر تمامي مردم اعم از حاكم و محكوم؛ مرد و ز
اسالم برابر هستند و اسالم تفاوتهايي را كه به سبب جنس و رنگ و يا نسبت و طبقه و 
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حكام و رعيتها وجود داشت، لغو نمود و آنها را فاقد اعتبار دانست بنابراين، اولين دولت 
توان  ينمود كه م اسالمي براي تطبيق و اجراي اين اصل، ميان مردم فعاليت و تالش مي

  : آن را اين گونه خالصه كرد
اصل مساوات، امري عبادي است كه اجراكنندگان اين اصل در نزد خداوند : الف

  . گيرند پاداش مي
اي، نژادي، قومي، وطني،  لغو نمودن اعتبارات و ارزشهاي طبقاتي، عرفي، قبيله: ب

برد و قرار دادن معيار  بين مي اقليمي و ساير شعارهايي كه اصل مساوات و انسانيت را از
  .الهي براي برتري كه تقواست

رعايت كردن اصل تعادل و تساوي فرصتها؛ يعني، برخوردار شدن از فرصتها و : ج
امكانات براي تمامي قشرهاي جامعه يكسان است و هر يك از افراد جامعه به اندازة 

  .نمايد يتوان و كفايت و استعداد و قدرت وتوليدش از آن استفاده م
نامه، لوازم قانوني و اداري افراد و دولت و رابطة بين آن دو را در برداشت و  پيمان: د

هاي زندگي را ترسيم  قرآن نيز با نزول تدريجي در طي ده سال براي مسلمانان، برنامه
هاي  نمود و اصول حكم و سياست و امور جامعه و احكام حالل و حرام و پايه مي

كرد و  عدالت و قوانين داخلي و خارجي دولت مسلمان را بيان مي دادخواهي و قواعد
كرد و استحكام  نمود و سنت رسول اهللا آن را پشتيباني مي  هاي آن را تثبيت مي پايه
  .داد بخشيد و آن را به طور مفصل شرح و توضيح مي مي

شود  نامه، حامل اصول كلي در ترتيبات قانوني است و از معاهداتي شمرده مي پيمان
كه نحوة ارتباط مسلمانان را با بيگانگاني كه در كنار آنها اقامت دارند، تعيين و مشخص 

نمايد؛ چنانكه در اين عهدنامه تسامح و عدالت ومساوات تا حد زيادي رعايت شده  مي
است و به خصوص اگر با اين نگرش به آن بينديشيم كه اين اولين پيمان نامه اسالمي 

گردد كه در گذشتة نزديك و قبل از  د و در ميان اقوامي اجرا ميشو  است كه ثبت مي
اند و وجود خود را جز از راه غلبه و چيرگي و مسلط  اي بوده اسالم، اسير تعصبات قبيله

اين عهدنامه  1كردند شدن بر ديگران و خوردن حقوق ديگران و اموالشان احساس نمي
  1.نامند وزه آن را حقوق بشر ميگردد كه امر شامل بسياري از مفاهيم تمدني مي
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  يهوديان در مدينه: سوم
براي يهوديان داليل قاطع و حجتهاي روشني وجود داشت كه بر صدق حقانيت رسالت 

نمود، اما وجود اين داليل جز عناد و دشمني و استكبار و  داللت مي  پيامبر اكرم
: روايت است كه گفتنت حيي بن اخطب از صفيه ب. ورزي چيزي در آنها نيفزود كينه

  .تر بودم؛ همچنين نزد عمويم ابوياسر من از همه فرزندان پدرم نزد وي محبوب
عمر و بن عوف  بني  به مدينه وارد شد و در قبا ميان قبيله  وقتي كه پيامبر اكرم

اقامت گزيد، فرداي آن روز پدرم حيي بن اخطب و عمويم ابوياسر بن اخطب نزد ايشان 
. حال و افتان و خيزان برگشتند بعد از غروب، خسته و بي. ب بر نگشتندرفتند و تا غرو

به خدا سوگند كه هيچ يك از آنها به من توجه . من همانند هميشه به سوي آنها دويدم
او همان است؟ : يم ابوياسر شنيدم كه به پدرم گفتاز عمو. نكرد و سخت ناراحت بودم

  پس نسبت به او چه احساسي داري؟: گفتپدرم . ه خدا سوگند، خودش بودب. گفت بله
بنابراين،  1.به خدا سوگند تا وقتي كه زنده هستم، دشمني او را در دل دارم: فتگ

آنان از آنجا كه دين اسالم، آئين و عقيدة يهوديان را كه براساس خود بزرگ بيني و 
خود را در دانست و آنان منافع  تحقير ديگران جز يهوديان استوار بود، پوچ و باطل مي

ديدند؛ چراكه اسالم آمده بود و مردم را به عقيده توحيد و يگانه پرستي فرا  خطر مي
خواند، اما آنها معتقد بودند كه عزير پسر خداست؛ اسالم فرياد مساوات و برابري  مي

داد و هيچ ملتي را از ملتي ديگر و هيچ گروهي را از گروهي ديگر  ميان انسانها را سر مي
دانست؛ در حالي كه از ديدگاه يهود، فقط آنان ملت برگزيدة خدا بودند و خدا  برتر نمي

دانستند و عالوه بر آن به بندهاي پيمان نامه پايبند نماندند و به  را از ديگر ملتها برتر مي
  2.و رسالت او اقدام نمودند  ترديد افكني در نبوت پيامبر اكرم

را دچار مشكل نمايند   د تا پيامبر اكرمكردن همچنين پرسشهاي زيادي را مطرح مي
و از ديگر فعاليتها و اقدامات  1و مؤمنان را فريب دهند و امور را بر ايشان مشتبه گردانند

  : توان به امور ذيل اشاره كرد ن ميآنا
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  تالش يهوديان براي ايجاد شكاف و دو دستگي در جبهه داخلي  -1
وقفه و مستمر آنها براي ايجاد  سالم، تالش بيهاي پليد آنها براي جنگ با ا از وسيله

شكاف و در صفوف مسلمانان و تخريب آن به وسيله قطع پيوندهاي محبت و دوستي 
هاي داخلي و شعارهاي  آنها اين كار را با برانگيختن فتنه. موجود ميان مسلمانان بود

مسلمانان كه  كردند تا ميان اي و قومي ايجاد مي جاهلي و فريادهاي اقليمي و منطقه
شدند،  قرار مي شد، ساير عضوها بي همچون پيكر واحد، هرگاه عضوي از آن دردمند مي

اي به ذهن يكي از پيرمردان كهنسال يهوديان رسيد و  شكاف ايجاد نمايند؛ چنانكه حيله
خواست با تحريك تعصب  خواست با اين حيله، وحدت انصار را از هم بپاشد و مي

اختالف ايجاد كند تا به جاهليت خود برگردند و جنگهايي كه قبالً ميان اي بين آنان  قبيله
  : گويد د؛ چنانكه محمد بن اسحاق ميآنان رواج داشت، از سر گرفته شون

شأس بن قيس پيرمردي كهنسال و كافري سرسخت بود كه به شدت با مسلمانان 
از اصحاب پيامبر  او با گذر از كنار گروهي. ورزيد كينه داشت و به آنان حسادت مي

كه از اوس و خزرج بودند و مشاهدة اين صحنه كه آنان در يك مجلس   اكرم
گويند و اين محبت و گردهم نشستن و رابطة حسنة آنها كه  اند و با هم سخن مي نشسته

خشم او را اي كه در دوران جاهليت ميان آنها بود،  براساس دين اسالم بعد از دشمني
نه به خدا سوگند ! اين گونه با هم متحد شوند 1فرزندان قيله: گفتبرانگيخت و با خود 

واني بنابراين، به ج. اگر چنين شود، ما ملجأ و پناهگاهي در اين سرزمين نخواهيم داشت
به نزد آنها برو و با آنها بنشين؛ سپس روزي از جنگ : از يهوديان كه آنجا بود گفت

است بيان كن و برخي از اشعاري كه در مورد بعاث را و آنچه در آن روز اتفاق افتاده 
  .آن سروده شده است را برايشان بخوان

روز بعاث، روزي بود كه اوس و خزرج با هم جنگيده بودند و در آن روز اوس بر 
و اشهلي بود و رئيس قبيلة خزرج عمررئيس قبيلة او حضيربن سماك . خزرج پيروز شد

آن جوان همين : گويد ابن اسحاق مي. بودند ته شدهبن نعمان بياضي بود كه هر دو كش
اي  كار را كرد و باعث شد كه مردم با هم سخن بگويند و از آن روز ياد نمودند، به گونه

گفت و همديگر را تهديد  كه هر يك از افراد قبيله از افتخارات قبيلة خود سخن مي
  !كردند و حتي فراتر از آن قرار جنگي ديگر در ميدان مشخص گذاشتند
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هاجران نزد آنان رسيد، ايشان همراه چند تن از م  وقتي اين خبر به پيامبر اكرم
دهيد در حالي  اي مسلمانان، از خدا بترسيد، آيا فرياد جاهليت سر مي: رفتند و فرمودند

كه من در ميان شما هستم و بعد از اينكه خداوند شما را به اسالم هدايت كرد و با آن 
به وسيلة آن امر جاهليت را از شما دور كرد و شما را به وسيلة  شما را گرامي داشت و

  اسالم از كفر نجات داد و دلهايتان را به هم نزديك نمود؟
آنها بعد از آنكه متوجه اين وسوسه و شر شيطاني گرديدند، اشك از چشمان آنان 

لي كه در حا  سرازير گرديد و يكديگر را در آغوش گرفتند؛ سپس همراه پيامبر اكرم
گوش به فرمان او بودند برگشتند و خداوند مكر دشمن خدا، شاس بن قيس، را از آنها 

  : ها نازل گرديد دور كرد و اين آيه
 ö≅è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 tβρ ãà õ3s? ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# ª!$#uρ î‰‹Íκy− 4’n? tã $tΒ 

tβθè=yϑ÷ès? ∩®∇∪ ö≅è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχρ‘‰ ÝÁs? ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# ô⎯tΒ 

z⎯ tΒ#u™ $pκtΞθäóö6s? % [`uθÏã öΝ çFΡ r& uρ â™!# y‰yγä© 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθè=uΚ ÷ès?   
  )99 – 98 ،آل عمران(  

ورزيد با آنكه خدا گواه بر  اي اهل كتاب، چرا نسبت به آيات خدا كفر مي«
ايمان آورده است از راه  بگو اي اهل كتاب، چرا كسي را كه. اعمال شماست

خواهيد اين راه را كج نشان دهيد و حال آنكه شما  داريد و مي خدا باز مي
  ».خبر نيست كنيد بي آگاهيد و خدا از آنچه مي

و خداوند دربارة اوس بن قيظي و جبار بن صخر و ساير مسلماناني كه تحت تأثير 
  1:ا نازل فرمود هاي شاس بن قيس قرار جنگ گذاشتند، اين آيه ر انديشه

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ βÎ) (#θãè‹ÏÜè? $Z)ƒÌsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

Ν ä.ρ–Šãtƒ y‰ ÷èt/ öΝ ä3ÏΖ≈oÿ‡Î) t⎦⎪ÌÏ≈ x. ...   )105 – 100 ،آل عمران(  
ايد، اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده  اي كساني كه ايمان آورده«
گردانند و  ده است، پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز ميش

شود  چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده مي
گمان به راه  و پيغمبر او درميان شما است و هر كس به خدا تمسك جويد، بي

  .رهنمود شده است) رستگاري(راست و درست 
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ايد، آن چنان كه بايد از خدا ترسيد، بترسيد و شما  كه ايمان آورده اي كساني
ميريد مگر آنكه مسلمان باشيد و همگي به رشتة خدا چنگ زنيد و پراكنده  نمي

نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد آوريد كه بدانگاه كه براي همديگر دشمناني 
يد و بر لبه گودالي از بوديد و خدا ميان دلهايتان پيوند داد، پس برادراني شد

خداوند اين چنين برايتان آيات خود را . آتش بوديد، ولي شما را از آن رهانيد
بايد از ميان شما گروهي باشند كه . سازد، شايد كه هدايت شويد آشكار مي

دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنان خود 
ه پراكنده شدند و اختالف ورزيدند و پس از رستگارند و مانند كساني نشويد ك

  ».هاي روشن به آنان رسيد و ايشان را عذاب بزرگي است آنكه نشانه
از خالل اين داستان به فرزانگي رهبر توانمند اسالم، در خنثي نمودن توطئه و 

بريم؛ چراكه پيامبر  هاي هدفمند يهوديان جهت متفرق ساختن مسلمانان پي مي نقشه
فاصله نزد انصار رفت و آنها را به ياد خدا انداخت و براي آنها بيان نمود كه بال اكرم

شوند و نعمت اسالم و از بين رفتن  اين گونه اقدامها، از امور جاهليت محسوب مي
ها و پاكي قلوب آنان از  جنگهاي خونين ميان آنان را به دليل وجود اسالم و فتنه

ه اسالم بين آنان ايجاد نموده بود را خاطرنشان زنگارهاي جاهليت و الفت و مهرباني ك
در وجود آنها روح جديدي دميد و آثار جاهليت را از   سخنان پيامبر اكرم. ساخت

هاي شيطان و مكرهاي دشمنانشان،  بين برد و آنها دريافتند كه اين عمل از وسوسه
ان شدند و يهوديان، بوده است بنابراين، اشك از چشمانشان سرازير گرديد و پشيم

  1.يكديگر را در آغوش گرفتند و محبت ايماني خود را تحكيم بخشيدند
  

  عليه ذات الهي يهوديان هجوم تبليغاتي -2
اند كه ابوبكر در محلي كه تورات تالوت  نگاران و مفسران بيان داشته بسياري از سيره

كر به آن عالم ابوب. 1شد،نزد يهوديان رفت و آنها را نزد مردي از علماي يهود ديد مي
به خدا . واي بر تو از خدا بترس و مسلمان شو: داشت، گفتيهودي كه فنحاص نام 

داني كه محمد، پيامبر خدا و حامل حق است و شما نام او را در تورات و  سوگند تو مي
  : فنحاص به ابوبكر گفت. بيند يل ميانج
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به ما نياز دارد؛ ما به درگاه اي ابوبكر، به خدا سوگند ما به خدا نيازي نداريم؛ بلكه او
نياز هستيم، ولي او  پردازد؛ ما از او بي كنيم؛ بلكه او به زاري در مقابل ما مي او زاري نمي

داديم؛ او  بود، مالهاي خود را به او قرض نمي نياز مي نياز نيست و اگر از ما بي از ما بي
بوبكر با شنيدن اراجيف وي ا. دهد دارد، ولي خود به ما ربا مي شما را از ربا باز مي
سوگند به كسي كه جانم : لي محكمي به صورت فنحاص زد و گفتخشمگين شد و سي

بود،  در دست او است اگر براي رعايت پيماني كه ميان ما و شما حاكم است، نمي
ببين رفيق تو با ! اي محمد: رفت و گفت ا فنحاص نزد رسول خد. زدم گردنت را مي

ادار به اين كار چه چيز تو را و: به ابوبكر گفت  ت؟ پيامبر اكرممن چه كار كرده اس
  : كرد؟ ابوبكر گفت
او گمان : گفت. سخن بزرگي بر زبان آورده استاين دشمن خدا ! اي پيامبر خدا

وقتي او چنين گفت براي . برد كه خداوند فقير است و آنها غني و توانگر هستند مي
فنحاص اين را انكار كرد و . اش زدم بر چهره رضاي خدا از سخن او خشمگين شدم و

اي نازل  ام وخداوند در مورد آنچه فنحاص گفته بود، آيه گفت من اين سخن را نگفته
  : نمود و موقف ابوبكر را تأييد كردكرد و سخن او را رد 
 ô‰s) ©9 yìÏϑy™ ª!$# tΑ öθs% š⎥⎪Ï%©!$# (#þθä9$s% ¨βÎ) ©!$# ×É) sù ß⎯øtwΥuρ â™ !$u‹ÏΖ øîr& ¢ 

Ü=çGõ3oΨ y™ $tΒ (#θä9$s% ãΝßγn=÷Fs%uρ u™!$uŠÎ; /Ρ F{ $# Î ötóÎ/ 9d,ym ãΑθà) tΡuρ (#θè%ρèŒ šU#x‹tã 

È,ƒÍy⇔ ø9 $#   )181 ،آل عمران(  
. نيازيم گمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند خدا فقير است و ما بي بي«

هم (ه ناحق ايشان آنچه را گفتند، خواهيم نوشت و به قتل رساند پيامبران را ب
  ».بچشيد عذاب سوزان را: و بدانان خواهيم گفت) خواهد شدثبت و ضبط 

  1و درمورد ابوبكر و خشمگين شدن وي اين آيه نازل شد
 χâθn=ö7çFs9 þ’Îû öΝ à6Ï9≡ uθøΒ r& öΝ à6Å¡àΡ r&uρ  ∅ãèyϑó¡tFs9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θè?ρé& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ à6Î=ö6s% z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθä. u õ°r& ”]Œr& #ZÏWx. 4 βÎ) uρ (#ρç É9óÁs? 

(#θà)−Gs? uρ ¨βÎ* sù šÏ9≡ sŒ ô⎯ÏΒ ÏΘ ÷“ tã Í‘θãΒ W{ $#    )186 ،آل عمران(  

                                                           
 .295، ص 4، ج تفسير قرطبي - 1
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گيريد و حتما از  به طور مسلم در مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي«
كساني كه پيش از شما بديشان كتاب داده شده است و از كساني كه كفر 

بينند و اگر بردباري كنيد و بپرهيزيد، اين  اند و اذيت و آزار فراوان مي ورزيده
  ».اموري است كه بايد بر انجام آنها عزم را جزم كرد و در اجراي آنها كوشيد

ادبي آنها را نسبت به خداوند تعالي و پاك ندانستن  قرآن كريم در موارد متعددي بي
؛ چه شايستة او نيست را بيان كرده استوي از كمبودها و توصيف كردن خداوند به آن

  : فرمايد چنانكه در جايي ديگر مي
 ÏMs9$s%uρ ßŠθåκuø9 $# ß‰tƒ «!$# î's!θè=øótΒ 4 ôM̄=äî öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨÏèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ 

çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ ß, ÏΨãƒ y#ø‹x. â™ !$t±o„ 4 χ y‰ƒÍ”zs9 uρ # ZÏV x. Ν åκ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑ Ì“Ρ é& 

y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ $YΖ≈ u‹øóèÛ #\øä. uρ 4 $uΖ øŠs)ø9 r& uρ ãΝæηuΖ ÷ t/ nοuρ≡ y‰yèø9 $# u™!$ŸÒøót7ø9 $# uρ 4’n<Î) 

ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 !$yϑ̄=ä. (#ρß‰s%÷ρ r& #Y‘$tΡ É>öysù=Ïj9 $yδ r'x ôÛr& ª!$# 4 tβöθyèó¡tƒuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# #YŠ$|¡sù 4 ª!$# uρ Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰ Å¡øßϑø9 $#   )64 ،مائده(  
دست خدا به غل و زنجير بسته است، دستهايشان : گويند برخي از يهوديان مي«

گويند نفرينشان باد؛ بلكه دو دست خدا باز است  بسته باد و به سبب آنچه مي
شد بر  آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل مي. بخشد هرگونه كه بخواهد مي

افزايد و ما در ميان آنان تا روز قيامت  از آنان مي سركشي و كفر ورزيدن بسياري
اند، خداوند  آنان هر زمان كه آتش جنگي افروخته. ايم توزي افكنده دشمني و كينه

كوشند و  آنان به خاطر ايجاد فساد در زمين مي. آنان را خاموش ساخته است
  ».دارد خداوند مفسدان و تباهكاران را دوست نمي

گر اين است كه موضعي كه آنها اتخاذ كرده بودند، برخاسته از مضمون اين آيه بيان
به مدينه و انتشار دعوت ايشان در دلها بود   كينه و نارضايتي آنها از ورود پيامبر اكرم

و شايد يكي ديگر از موارد اتخاذ اين موضع، اين بود كه مسلمانان از آنان به خاطر مكر 
كردند كه اين امر نوعي تحريم  آنها بيع و ستد نميگرفتند و با  و توطئه آنان فاصله مي

رفت كه منجر به ناراضي و خشم و انزجار آنان تا حد  اقتصادي براي يهود به شمار مي
نكه آيه ذيل مويد اين ادبي كردن در حق خدا و پاسخ نازيبا به پيامبر خدا گرديد؛ چنا بي

  : موضوع است
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 öθs9 uρ ¨βr& Ÿ≅÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# (#θãΨ tΒ#u™ (#öθs) ¨? $# uρ $tΡ ö¤ x6s9 öΝ åκ÷]tã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ 

óΟßγ≈ oΨ ù=s{÷ŠV{ uρ ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9 $# ∩∉∈∪ öθs9 uρ öΝ åκ̈Ξ r& (#θãΒ$s%r& sπ1u‘ öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ 

!$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& Ν Íκös9 Î) ⎯ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ (#θè=Ÿ2V{ ⎯ÏΒ óΟÎγÏ%öθsù ⎯ÏΒ uρ ÏM øtrB ΟÎγÎ=ã_ö‘ r& 4 

öΝ åκ÷] ÏiΒ ×π ¨Β é& ×οy‰ ÅÁtFø) •Β ( ×ÏVx. uρ öΝåκ÷] ÏiΒ u™ !$y™ $tΒ tβθè=yϑ÷ètƒ    )66 – 65 ،مائده(  
زدائيم  و اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزگاري پيشه كنند، گناهانشان را مي«

سازيم و اگر آنان به تورات و  و آنان را به باغهاي پرنعمت بهشت داخل مي
گارشان بر آنان نازل شده است عمل بكنند، از انجيل و بدانچه كه از سوي پرورد

باالي سر خود و از زيرپاي خود روزي خواهند خورد و جمعي از آنان عادل و 
  ».دهند رو هستند، ولي بسياري از ايشان بدترين كار را انجام مي ميانه

  
  و قرآن كريم  ادبي و توهين يهود نسبت به پيامبر اكرم بي -3

كردند  ادبي مي در حضور ايشان و در اثناي سخنانش بي  ر اكرميهوديان نسبت به پيامب
گرديد؛  گفتند كه باعث آزار او مي اي سالم مي كردند و به گونه و با چشم به او اشاره مي

السام : آمدند و گفتند  مرداني از يهوديان نزد پيامبر اكرم:گويد مي چنانكه عايشه
مرگ بر شما باد و «لسام عليكم و فعل اهللا بكم گفتم ا من درجوابشان.يا ابالقاسم 1عليك

اي عايشه، تحمل كن؛ چراكه خداوند «: فرمود  پيامبر اكرم» خداوند شما را هالك كند
  ».زشتي و ناسزاگويي را دوست ندارد

بيني من جوابشان را دادم و  يمگر نم«: گويند؟ فرمود بيني چه مي مگر نمي: من گفتم
  ».ا باديعني بر شم» وعليكم«: گفت

  1اين آيه در همين مورد نازل شد: گويد عايشه مي
 öΝ s9 r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θåκçΞ Ç⎯ tã 3“ uθôf̈Ζ9 $# §ΝèO tβρ ßŠθãètƒ $yϑÏ9 (#θåκçΞ çμ ÷Ζtã 

šχöθyf≈ oΨ oK tƒuρ ÉΟøO M}$$Î/ Èβ≡uρ ô‰ãèø9 $# uρ ÏM u‹ÅÁ÷ètΒ uρ ÉΑθß™ §9 $# # sŒÎ) uρ x8ρ â™!% ỳ 

                                                           
 .189، ص 8، ج زادالمسير. يعني مرگ بر تو باد - 1
ابي حاتم من حديث االعمش عن مسروق عن عايشه و رواه ابن . 189، ص 8، ج زادالمسير في علم التفسير - 1

 .1707، ص 4، ج صحيح مسلم –اسناده صحيح 
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x8öθ§‹ym $yϑÎ/ óΟs9 y7 ÍhŠptä† Ïμ Î/ ª!$# tβθä9θà)tƒuρ þ’Îû öΝÍκÅ¦àΡ r& Ÿωöθs9 $uΖ ç/ Éj‹yèãƒ ª! $# 

$yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 öΝ ßγç6ó¡ym æΛ©⎝ yγy_ $pκtΞ öθn=óÁtƒ ( }§ø♥ Î7sù çÅÁyϑø9 $#    )8 ،مجادله(  
اند، ولي آنان به سوي چيزي  اي كساني را كه از نجوا نهي شده آيا نديده«

د و براي انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از ان گردند كه از آن نهي گشته برمي
آيند، به  پردازند و هنگامي كه به پيش تو مي پيغمبر با همديگر به نجوا مي

نگفته است و در دل  گويند كه خدا تو را بدان گونه سالم اي تو را سالم مي گونه
سندة دهد؟ دوزخ ب هايمان كيفر نمي پس چرا ما را به خاطر گفته: گويند خود مي

داخل آن خواهند شد و با آتش آن خواهند سوخت و چه . ايشان است
  ».بدسرانجامي و چه بد جايگاهي است

اي است كه سراپا وجود يهوديان را در برگرفته و آنها را وادار  اين آيه بيانگر كينه
 كرده بود كه از هر وسيله و راهكاري براي از بين بردن اسالم استفاده كنند تا از ناحية

برخي از يهوديان با تظاهر به سالم گفتن، در . خطري آنان را تهديد ننمايد  پيامبر اكرم
نمودند كه اين بيانگر ميزان شكست و ضعف و زبوني  حقيقت براي او دعاي مرگ مي

دشمن است كه در حقيقت در يك بحران رواني به علت از دست دادن جايگاه خود 
ابل فردي كه بر او چيره شده است، اين گونه واكنش بنابراين، در مق. گرفتار شده است

پس دعا كردن براي نابودي دشمن با تظاهر به سالم گفتن، اسلحة ناتوانان ! دهد نشان مي
  1.توزان است و وسيلة شكست خوردگان و مسكن كينه

او را به نرمي فراخواند و خاطرنشان ساخت  شنيدن سخنان عايشهبا   پيامبر اكرم
سان مسلمان جايز نيست كه اين گونه متأثر و افروخته شود؛ چراكه در اسالم، كه براي ان

دارد  خويي و اخالق حسنه حاكم است و خداوند مهربان است و نرمي را دوست مي نرم
بخشد كه در برابر خشونت چنين  و در برابر نرمخويي با ديگران، چيزهايي را مي

  1.بخشد چيزهايي نمي
  رش اسالم، روز به روز بر اهانت به پيامبر اكرميهوديان با مشاهده گست

رافع و  اي كه گروهي از آنها كه ابوياسر بن اخطب و رافع بن ابي افزودند، به گونه مي
آمدند و از او   عازر بن ابي عازر و افرادي ديگر در ميانشان بودند، نزد پيامبر اكرم

به خدا و : فرمود  رد؟ رسول خداپرسيدند كه به كدام يك از پيامبران گذشته ايمان دا
                                                           

 .101محسن عبدالناظر، ص . ، دحوار الرسول مع اليهود - 1
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آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگانش 
نازل شده و به آنچه به موسي و عيسي داده شده است و به آنچه ساير پيغمبران از سوي 

و تسليم خدا  گذارم اند، ايمان دارم و ميان هيچ يك از آنان فرق نمي پروردگارشان آورده
ما به عيسي ايمان نداريم و : گفتند  به پيامبر اكرم  آنان با شنيدن نام عيسي. هستم

مور آنها اين آيه  آن گاه خداوند در. 1آوريم به هر كس كه به او ايمان بياورد، ايمان نمي
  : را نازل فرمود
 ö≅ è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ö≅ yδ tβθßϑÉ)Ζ s? !$̈Ζ ÏΒ HωÎ) ÷βr& $̈ΖtΒ# u™ «!$$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& 

$oΨ øŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& ⎯ ÏΒ ã≅ö7s% ¨βr& uρ ö/ ä.usYø. r& tβθà) Å¡≈ sù    )59 ،مائده(  
گيريد؟ مگر جز اين است كه ما به  آيا بر ما خرده مي! اي اهل كتاب: بگو«

خداوند و به چيزي كه بر ما نازل شده و به چيزي كه پيشتر بر شما نازل شده 
  ».ايمان داريم؟ و يقيناً بيشتر شما فاسق هستيد است،

اكتفا ننمودند؛ بلكه براي اينكه بتوانند از   آنها تنها به اهانت و مبارزه با پيامبر اكرم
پاياني را در اين  هاي بي كردند و مجادله ارزش قرآن بكاهند، پرسشهايي را مطرح مي

به مدينه،  با ورود پيامبر اكرم: گويد دادند؛ چنانكه ابن عباس مي مورد ترتيب مي
  : د در مورد مضمون اين آيه پرسيدنددانشمندان يهو
 š tΡθè=t↔ó¡o„uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1 u‘ !$tΒ uρ ΟçF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ 

ÉΟù=Ïèø9 $# ωÎ) WξŠÎ=s%    )85 ،اسراء(  
است كه تنها  روح چيزي: پرسند كه چيست؟ بگو ربارة روح مياز تو د«

  ».پروردگار از آن آگاه است؛ چراكه جز دانش اندكي به شما داده نشده است
اي ديگر از  پس در آيه! گفتند. هر دوي شما: نظور تو، ما هستيم يا قومت؟ فرمودآيا م

يان هر خواني چنين آمده است كه نزد ما تورات وجود دارد كه در آن ب آنچه تو مي
تورات در مقابل علم خداوند، اندك است و فقط براي : ودرسول خدا فرم! چيزي هست

د كه خداوند اينجا بو: گويد ابن عباس مي. 1كرديد كند؛ اگر به آن عمل مي شما كفايت مي
  : اين آيه را نازل كرد

                                                           
، اليهود في السنة المطهره – 442، ص 1، ج تفسير ابن جرير – 567، ص 1، ابن هشام، ج السيرة النبويه - 1

  .243 – 242، ص 1وي، ج عبداهللا شقا
  .241، ص 1، ج اليهود في السنة المطهره - 1
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 öθs9 uρ $yϑ̄Ρ r& ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ >οtyfx© ÒΟ≈ n=ø%r& ãóst7ø9 $# uρ …çν‘‰ ßϑtƒ .⎯ ÏΒ ⎯ÍνÏ‰ ÷èt/ 

èπ yèö7y™ 9çtø2 r& $̈Β ôNy‰Ï tΡ àM≈yϑÎ=x. «!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÌ“ tã ÒΟŠÅ3ym    )27 ،لقمان(  
اگر همه درختاني كه روي زمين هستند، قلم شوند و دريا و هفت دريا كمك «

  ».گيرند؛ خداوند عزيز و حكيم است اين دريا شود، كلمات خدا پايان نمي
  

  همراه آنهاچيني به  از منافقان و توطئه يهوديان پشتيباني
هاي قرآن كريم رهبري فكري گروه منافقان را يهوديان برعهده  براساس مضامين آيه

كنند و  ريزي مي داشتند؛ پس يهوديان هميشه شيطانهاي منافقين هستند و براي آنها برنامه
هاي مكر و فريب و توطئه و فريب دادن و  نمايند و شيوه آنان را توجيه و راهنمايي مي

  : فرمايد موزند؛ خداوند متعال ميآ ي را به آنها ميفتنه انگيز
 #sŒÎ) uρ (#θà)s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ#u™ #sŒÎ) uρ (#öθn=yz 4’n<Î) öΝ ÎγÏΨŠÏÜ≈ u‹x© (#þθä9$s% 

$̄Ρ Î) öΝ ä3yètΒ $yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ tβρ â™Ì“ öκtJó¡ãΒ   )14 ،بقره(  
ايم و  ما هم ايمان آورده: گويند ، ميگردند مؤمنان روبرو ميوقتي كه منافقان با «

ما با : گويند نشيند، مي خود به خلوت مي هنگامي كه با رؤساي شيطان صفت
  ».نمائيم شمائيم و مؤمنان را مسخره مي

نسفي بر اين عقيده است كه شيطانهاي آنها كساني هستند كه در سركشي همانند 
  1.شيطان هستند و آنها جز يهوديان كسي ديگر نيستند

ند؛ چنانكه خداوند كرد يهوديان در مدينه همراه منافقان عليه مسلمانان توطئه مي
  : فرمايد درباره اين توطئه مي
 ÎÅe³o0 t⎦⎫É)Ï≈uΖ ßϑø9 $# ¨βr'Î/ öΝ çλm; $¹/#x‹tã $̧ϑŠÏ9 r& ∩⊇⊂∇∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβρ ä‹Ï‚−F tƒ 

t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# u™!$uŠÏ9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 šχθäótGö; tƒr& ãΝ èδy‰Ψ Ïã nο̈“ Ïèø9$# ¨βÎ* sù 

nο̈“ Ïèø9 $# ¬! $YèŠÏΗsd   )139 -  138 ،نساء(  
اين منافقان كساني هستند كه . به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند«

آيا عزت را در پيش . گيرند كافران را به جاي مؤمنان به سرپرستي و دوستي مي
  ».ملگي از آن خداستجويند؛ چرا كه عزت و شوكت ج كافران مي
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جمهور مفسران بر اين باورند كه منظور از كافران در «: گويد استاد محمد دروزه مي
. نمايد اي وجود دارد كه بر اين امر داللت مي اين آيه يهوديان هستد؛ زيرا در آيه، قرينه

همان طور كه بعد از اين آيه قرينه ديگري نيز هست و روشن است كه دوستي گرفتن 
قان و عهد بستن با آنها با هم دواثر از آثار توطئه و هماهنگي محكم يهوديان و مناف

  1».رود منافقان عليه دعوت اسالمي به شمار مي
  : فرمايد چنانكه خداوند متعال مي

 óΟs9 r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#öθ©9 uθs? $·Β öθs% |=ÅÒxî ª!$# ΝÍκön=tã $̈Β Νèδ öΝä3ΖÏiΒ Ÿωuρ 

öΝ åκ÷] ÏΒ tβθà Î=øts†uρ ’n? tã É>É‹s3ø9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊆∪ £‰tãr& ª!$# öΝ çλm; $\/#x‹tã 

#́‰ƒÏ‰x© ( óΟßγ̄Ρ Î) u™ !$y™ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ (# ÿρä‹sƒªB $# öΝ åκs]≈ yϑ÷ƒr& Zπ̈Ζ ã_ (#ρ‘‰|Ásù 

⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# óΟßγn=sù Ò>#x‹tã ×⎦⎫ Îγ•Β    )16 – 14 ،مجادله(  
گيرند كه خدا بر آنان  ساني كه گروهي را به دوستي ميخبر داري از ك«

اينان نه از شمايند و نه از آنان چنين كساني به گونة آگاهانه . خشمگين است
خداوند عذاب سختي را براي ايشان آماده كرده و تهيه . كنند سوگند دروغ ياد مي

ند و بدين ا سوگندهايشان را سپري ساخته. كنند ديده است؛ آنان چه كار بدي مي
  ».اي دارند اند و لذا عذاب خواركننده وسيله مردمان را از راه يزدان بازداشته

اند كه خداوند بر  منافقان با قومي دوستي گزيده«: گويد ماوردي در تفسير اين آيه مي
و منظور از بازداشتن از راه خدا يعني  1آنها خشم گرفته است وآنان يهوديان هستند

  2.باشد به خاطر گرايش به يهوديان ميبازداشتن از جهاد 
از . بر افروزند  همچنين يهوديان، منافقان را واداشتند تا جنگي عليه پيامبر اكرم

سوار بر االغي براي عيادت سعد   پيامبر اكرم: روايت است كه گفت  اسامه بن زيد
گذر . رفت و اين قبل از واقعه بدر بود بن عباده در محلة بني حارث بن خزرج مي

در آن مجلس، . بر مجلسي افتاد كه عبداهللا بن ابي در آن حضور داشت  پيامبر اكرم
افرادي از مسلمانان و مشركان و يهوديان حضور داشتند و عبداهللا بن رواحه نيز در آن 

باگرد و غبار آلوده شدن آن مجلس بر اثر سمهاي حيوان، عبداهللا . مجلس حضور داشت
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  پيامبر اكرم. ما را غبارآلود نكنيد: اش را بست و گفت  و بيني بن ابي با چادرش دهان
آنان را به سوي خدا دعوت داد و برايشان قرآن تالوت . سالم كرد و ايستاد و پايين آمد

اگر واقعاً . گويي، نيست اي مرد بهتر از آنچه تو مي: عبداهللا بن ابي بن سلول گفت. مودن
به . جالس خصوصي ما، به اذيت نمودن ما مپردازدعوت تو حق است با آن ما را در م

. خير: عبداهللا بن رواحه گفت. حكايت كن ات برگرد و هر كس نزد تو آمد، برايش خانه
داريم؛ پس مسلمانان  اي پيامبر خدا آن را در مجالس ما به ما برسان، ما آن را دوست مي

ور  بود به يكديگر حمله و مشركان و يهوديان به ناسزاگويي يكديگر پرداختند و نزديك
بر حيوان   رسول خدا آنها را به نرمي و آرامش دعوت داد؛ سپس پيامبر اكرم. شوند

نشنيدي كه ابوحبان چه گفت؟ و : به سعد گفت. زد سعد بن عباده آمدخود سوار شد و ن
او ! اي پيامبر خدا: سعد بن عباده گفت. ين و چنان گفتچن. منظورش عبداهللا بن ابي بود

سوگند به كسي كه كتاب را بر تو نازل كرده است، در حالي . ا ببخش و از او درگذرر
خداوند اين حق را بر تو نازل فرموده است كه مردم مدينه توافق كرده بودند كه عبداهللا 
بن ابي را به رياست خود برگزينند، اما خداوند با اعطاي اين حق به تو مانع رسيدن او 

پيامبر . زند نابراين، او ناراحت است و دست به چنين اعمالي ميبه اين مقام گرديد ب
  1.پذيرفت و او را معاف نمود اكرم
  

طعنة يهوديان به يكي از عالمان يهود به نام عبداهللا بن سالم به دليل گرايش به  -5
  اسالم 

: به مدينه، نزد ايشان رفت و گفت  با اطالع از ورود پيامبر اكرم  عبداهللا بن سالم
اولين نشانة  - 1: داند  پرسم كه كسي جز پيامبران آنها را نمي من تو را از سه چيز مي

علّت شباهت فرزند به پدر و يا  -3اولين غذاي بهشتيان چيست؟  -2قيامت چيست؟ 
  دائيهايش چيست؟

از : عبداهللا گفت. اين امور آگاه كرد جبرئيل هم اينك مرا از: فرمود  پيامبر اكرم
اولين نشانة : فرمود  پس پيامبر اكرم. دشمن يهوديان است) جبرئيل(كه او ميان مالئ

دارد و اولين غذايي  قيامت، آتشي است كه مردم را از مشرق به سوي مغرب گسيل مي
خورند، اضافة جگر ماهي است و اما شباهت فرزند اين گونه است كه  كه اهل بهشت مي

شود و اگر  سبقت بگيرد، فرزند شبيه پدر ميهرگاه مرد با زن آميزش كند، اگر آب مرد 
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ا بر عبداهللا بن سالم فوراً شهادتين ر. شود آب زن سبقت بگيرد، فرزند شبيه مادرش مي
يهوديان اهل تهمت و افترا هستند اگر ! اي پيامبر خدا: زبان آورد و مسلمان شد وگفت

، به من ناسزا از اسالم آوردن من با خبر شوند و از آنان در مورد من جويا شوي
ه درون اتاق به دنبال يهوديان فرستاد، يهوديان آمدند و عبداهللا ب  پيامبر اكرم. گويند مي

او از : ميان شما چگونه آدمي است؟ گفتند عبداهللا بن سالم در: رسول خدا پرسيد. رفت
ا تر بوده است و او بهترين م تر است و فرزند كسي است كه از همة ما عالم همة ما عالم

نظر شما در مورد او اگر مسلمان : فرمود  پس پيامبر اكرم. و فرزند بهترين ماست
عبداهللا از اتاق بيرون آمد سپس . شود، چيست؟ گفتند خداوند او را از اين كار پناه دهد

او : همه يكصدا گفتند »اشهد أن ال اله إال اهللا و أشهد أن محمداً رسول اهللا«: و گفت
و آنان هر . 1بدترين ماست و به او توهين كردند و به او ناسزا گفتندبدترين ما و فرزند 

كردند؛ چنانكه قرآن از  شد، او را اذيت مي كس از علما و دانشمندانشان كه مسلمان مي
  : مؤمنان دفاع نموده و فرموده است اين

 (#θÝ¡øŠs9 [™!# uθy™ 3 ô⎯ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π ¨Β é& ×π yϑÍ← !$s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈tƒ# u™ «!$# u™!$tΡ# u™ 

È≅ø‹©9 $# öΝèδ uρ tβρ ß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# šχρããΒ ù'tƒuρ 

Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ tβöθyγ÷Ψ tƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9$# šχθããÌ≈ |¡ç„uρ ’Îû ÏN≡u öy‚ø9 $# šÍ×̄≈ s9 'ρé& uρ 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ $tΒ uρ (#θè=yèø tƒ ô⎯ÏΒ 9 öyz ⎯ n=sù çνρãx ò6 ãƒ 3 ª!$#uρ 7ΟŠÎ= tæ 

š⎥⎫É)−Fßϑø9 $$Î/   )115 – 113 ،آل عمران(  
اند و بر حق  آنان همه يكسان نيستند؛ گروهي از اهل كتاب به دادگري برخاسته«

اند، آيات خدا را  پا برجايند و در بخشهايي از شب در حالي كه به نماز ايستاده
يز ايمان دارند و مردمان را به كار نيك به خدا و روز رستاخ. خوانند مي
دارند و در انجام اعمال شايسته و بايسته بر  خوانند و از كار زشت باز مي مي

گيرند و آنان از زمرة صالحانند و آنچه از اعمال نيك انجام  يكديگر سبقت مي
گردند و خداوند آگاه از حال و احوال پرهيزگاران  دهند، از ثواب آن محروم نمي

  ».تاس
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اند كه وقتي  ابن عباس و مقاتل بر اين عقيده«: گويد  مي اسباب النزولواحدي در 
عبداهللا بن سالم و ثعلبه بن سعيد و اسدبن سعيد و اسد بن عبيد و كساني از يهود كه به 

به محمد جز افرادي كه بدترين ما : ند، علما و دانشمندان يهود گفتنداسالم گرويد
بودند، دين پدرانشان را  اند؛ زيرا اگر آنها از برترين افراد ما مي دهاند، ايمان نياور بوده

ايد؛ وقتي كه دين خود را با ديني  شما زيان كرده: گفتند كردند و به آنها مي رك نميت
  1».پس خداوند آيات فوق را نازل فرمود. ايد ديگر عوض نموده

  
  نو مسلمانا  پخش شايعات و ناسزاگويي به پيامبر اكرم -6

همچنين آنان در اين . نمودند يهوديان از هر فرصتي براي امانت به مسلمانان استفاده مي
صدد بودند تا آنها را دچار تفرقه نمايد؛ چنانكه در يكي از ماهها، يكي از سرداراني را 

اي براي تبليغات عليه پيامبر  بيعت كرده بود، بهانه  كه در بيعت عقبه با پيامبر اكرم
اسعد بن زراره انصاري . برداري كردند ختند و از آن براي ايجاد تفرقه بهرهسا  اكرم

به عيادتش رفت   پيامبر اكرم. بيمار شد و چهره و جسم او سرخ گرديد  خزرجي
دوستش، نتوانست زياني را از او دور : گر او بميرد، يهوديان خواهند گفتا: و گفت

، من تمام تالش خود را براي بهبودي او به كار نمايد و بيماري او را مداوا كند بنابراين
گيرم؛ پس دستور داد كه چهره و گردنش را داغ نمايند، ولي اسعد شفا نيافت و  مي

دوستش او را مداوا كرد، ولي : گويند يهوديان مي: فرمود  پيامبر اكرم. وفات كرد
يهوديان از آن سوءاستفاده اي نبود كه  البته واقعة ابي امامه تنها واقعه. 1اي نرساند فايده

و مسلمانان آشكار نمايند؛ بلكه در اوايل   بكنند و كينة خود را نسبت به پيامبر اكرم
گردند و  اند و صاحب فرزند نمي هجرت شايعه كردند كه مسلمانان را جادو كرده

و هدفشان اين بود كه مسلمانان را در تنگنا قرار دهند و زندگي تازة آنها را در مدينه 
تلخ و ناگوار نمايند و فضاي صميمي حاكم ميان مسلمانان را مكدر   شهر پيامبر اكرم

  .نمايند
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آنچه بيانگر ميزان اثر اين شايعه بر مسلمانان است، شدت خوشحالي و شادماني آنها 
  هنگام تولد اولين فرزند پسر در خانة مهاجران است و او كسي جز عبداهللا بن زبير

  1.نبود
از مكه بيرون آمدم در حالي كه : گويد روايت است كه مي بكر بنت ابي از اسماء

دوران بارداري من رو به اتمام بود؛ سپس به مدينه آمدم و در قبا اقامت گزيدم و در قبا 
. ايشان نوزادم را در آغوش خود گذاشت. بردم  او را نزد پيامبر اكرم. عبداهللا متولد شد

را در دهان نوزاد انداخت و بدين صورت اولين سپس خرمايي جويد و آب دهانش 
بود؛ سپس خرما را به كام او ماليد و   چيزي كه به شكم او رفت، آب دهان پيامبر خدا

اين اولين فرزندي بود كه بعد از هجرت در ميان مهاجران متولد گرديد . برايش دعا كرد
يهوديان شما را جادو : ه بودو آنها از تولد او بسيار شادمان شدند؛ چون به آنها گفته شد

  2.گردند اند و صاحب فرزند نمي كرده
در روايتي ديگر آمده است كه او را عبداهللا ناميد؛ سپس در سن هفت يا هشت 

پيامبر . آمد تا با ايشان بيعت نمايد  سالگي به دستور پدرش، خدمت پيامبر اكرم
، اولين فرزند مهاجران بود كه بعد عبداهللا. او را ديد، لبخند زد و با او بيعت كرد اكرم

ايم؛   ما آنها را جادو كرده: گفتند لد گرديد و چون يهوديان مياز آمدن آنان به مدينه متو
پس آنها در مدينه صاحب فرزند پسري نخواهند شد صحابه با تولد عبداهللا، تكبير 

  3.گفتند
  

  موضع يهوديان در برابر تغيير قبله -7
مقدس به كعبه مشرفه، نزديك بود جنگهاي كالمي و كشمكشهاي تغيير قبله از بيت ال

  .يهوديان را به دخالت عملي آنها براي متزلزل كردن دولت نوپاي اسالمي تبديل كند
با ورود به مدينه نزد خويشاوندان  پيامبر اكرم : كند براء بن عازب چنين روايت مي

ه ماه به سوي بيت المقدس نماز مادري خود از انصار اقامت گزيد و او شانزده يا هفد
اولين نمازي كه رسول خدا به سوي . اش، كعبه باشد خواند و دوست داشت كه قبله مي
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گذر مردي از كساني كه با او نماز خوانده بود، به مسجدي . كعبه خواند، نماز عصر بود
؛ پس دند و در حال ركوع بودندخوان افتاد كه نمازگزاران به طرف بيت المقدس نماز مي

آنها در . ام به سوي مكه نماز خوانده  به خدا سوگند اكنون من با پيامبر اكرم: گفت
يهوديان و اهل كتاب از تغيير قبله از . اثناي نماز، روي به سوي خانه كعبه نمودند

زده شدند و براي آنان اين موضوع، امري ناخوشايند تلقي  المقدس به مكه شگفت بيت
و دربارة اين واقعه آيات بزرگي نازل شده  1رصدد انكار برآمدندگرديد بنابراين، د مي

خداوند . ود دارداست كه در آن درسها و حكمتها و آموختنيهاي زياد براي مسلمانان وج
  : فرمايد متعال مي
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از هر مكاني كه بيرون شدي، نماز رو به سوي مسجدالحرام كن و اين رو «
باشد و خدا از آنچه  گمان حق است و از جانب پروردگارت مي كردنت بي

يست و ازهر جا كه بيرون رفتي، رو به سوي مسجدالحرام كن خبر ن كنيد، بي مي
و هر جا كه بوديد رو به آن كنيد تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند؛ مگر 

سپس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمت . كساني كه از ايشان ستم نمايند
را از  خويش را بر شما تكميل نمايم و شايد رهنمود شويد و همچنين پيغمبري

خواند و شما را  خودتان درميانتان برانگيختم كه آيات قرآن ما را بر شما فرو مي

                                                           
 .40 ة، كتاب االيمان، باب الصلوه، شماربخاري - 1



747  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

دهد  آموزد و به شما چيزي ياد مي دارد و به شما كتاب و حكمت را مي پاكيزه مي
توانستيد آن را بياموزيد؛ پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكر مرا  كه نمي

  ».نيدبه جاي آوريد و ناسپاسي نك
را از توطئه   خداوند، قبل از تغيير قبله، از بيت المقدس به كعبه، پيامبر اكرم: الف

بود؛   و ترديدافكنيهاي يهوديان آگاه نمود و اين خود بيانگر حقانيت نبوت پيامبر اكرم
به اين ترتيب خداوند، پيامبر . زيرا خبر از امري غيبي داده بود كه بعدها به وقوع پيوست

هاي يهوديان با اين مسئله آشنا  و مسلمانان را قبل از دچار شدن آنان به توطئه  اكرم
نمود تا از نظر روحي سرزنشهاي آنان، آمادگي كامل را حاصل نمايند؛ زيرا وقوع امري 

  1.تر است ناگوار به صورت ناگهاني دشوارتر و تحمل آن سخت
به   بله و توطئه عليه پيامبر اكرمخداوند، يهوديان را به خاطر اعتراضشان به تغيير ق

خردي توصيف كرده است كه با تقليد و رويگرداني از بينش و انديشه،  سبك سري و بي
زند و به طور  اند و سفيه كسي را گويند كه زياد تهمت مي ارزش كرده خود را خوار و بي

تمكار و سفيه يعني س: اند همچنين گفته. نمايد ، عمل ميداند عمدي برعكس آنچه مي
  2.نادان و سفيهان، يهوديان هستند

 y7 - ب  Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜy™ uρ 3  
ابراهيم  ي ما رخ شما را به سوي قبله: گويد خداوند متعال مي: گويد ابن كثير مي

ترين امتها قرار  السالم برگردانديم و آن را برايتان انتخاب كرديم تا شما را برگزيده عليه
و روز قيامت شا بر ديگر امتها گواه باشيد؛ چون همه به فضيلت شما اعتراف و دهيم 

همان طور كه به قريش گفته . نمايند و وسط در اينجا يعني منتخب و بهترين اقرار مي
همچنين . يعني بهترين عربها از نظر نسب و سرزمين» اوسط العرب نسباً و دارا«: شود مي

نيز به معني نماز » صلوه الوسطي«ميانه و بهترين بود و در ميان قومش،   پيامبر اكرم
  1.ميانه است كه بهترين نمازها است

                                                           
 .171، ص 1، ج تفسير ابي السعود - 1
 .170همان، ص  - 2
يه في القرآن الكريم در مورد آن تقريباً پايان نامه فوق ليسانس مؤلف در مورد همين آيه است بنا به اواسط - 3

 .هفتصد صفحه نوشته است
 .492، ص 2، ج التربية القياديه - 1
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پس اين امت، امتي ميانه و برگزيده در ايدئولوژي و عقيده و در انديشه و احساس و 
باشد و در زمين مراكز آن حجاز  در تنظيم و ساماندهي و در ارتباطات و روابط مي

  1.است
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ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر بر شما  رو كرده گمان شما را ملت ميانه بي«

اي، قبله ننموده بوديم، مگر اينكه بدانيم  آن بودهاي را كه بر  گواه باشد و ما قبله
وبه (چرخد هاي خود مي نمايد و چه كسي بر پاشنه چه كسي از پيغمبر پيروي مي

دا ، فرصت طلبان بي ايمان ازهم جعقب بر مي گردد تا ثابت قدمان بر ايمان
بس بزرگ و دشوار است، مگر بر كساني كه خدا ) تغيير قبله(اگرچه و ) شوند

گمان خدا  بي. گرداند شان را رهنمون كرده باشد و خدا ايمان شما را ضايع نمياي
  ».نسبت به مردم بس رئوف و مهربان است

 المقدس  دارد كه نماز خواندن به سوي بيت المقدس و نيز تغيير قبله از بيت اين آيه بيان مي
عقيده است  ينبيضاوي در تفسيرش بر ا. به سوي كعبه يك امتحان و آزمايش الهي بود

ما قبلة تو را به سوي بيت المقدس براي آن نموديم تا كساني را : فرمايد خداوند مي«كه 
كنند، از كساني كه تمايلي براي تبعيت نمودن از ايشان  پيروي مي  كه از پيامبر اكرم

ندارند، مشخص نماييم؛ پس تغيير قبله براي آن بود تا مردم را بيازماييم و كساني را كه 
كنند، از كساني كه به علت الفت داشتن با  در نماز خواندن به سوي آن از تو پيروي مي

 گردانند مشخص كنيم و يا كساني را كه از پيامبر اكرم قبله پدران خود، روي مي
  .كنند، مشخص نمائيم كنند، از كساني كه از او پيروي نمي پيروي مي

. پذيرد با از بين رفتن آن، پايان ميو هر چيزي كه به سبب علتي انجام شده باشد، 
پس معني آيه براساس نظر اول، اين است كه ما فقط براي اين قبله را از بيت المقدس 

                                                           
 .430همان، ص  - 1
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به كعبه تغيير داديم تا آنان را كه بر اسالم ثابت و پابرجا هستند از كساني كه به علت 
  1».ص سازيمنمايند را جدا و مشخ اضطراب و ضعف ايمانشان از اين امر پيروي نمي

پس نماز خواندن به سوي كعبه در ابتداي امر و سپس نماز خواندن به سوي بيت 
المقدس و باز دوباره روي آوردن به سوي كعبه و ادامه دادن آن چون دستور خداوند 
است، اشكالي ندارد؛ زيرا روي كردن به هر طرفي كه خدا بخواهد، عبادت است و مردم 

ر خداوند متعال را ندارند و بايد به فرمان او ملتزم و پايبند اي جز پيروي از دستو چاره
كند و در مورد قبله، تسليم فرمان اوست،  پيروي مي  باشند و كسي كه از پيامبر اكرم

شود و هر كس در دل خود به حكمي از احكام  در امتحان و آزمون موفق شمرده مي
گردد و ايمان  محسوب مي شريعت، احساس نارضايتي بكند، جزو انسانهاي ناموفق

. 2نمايد همواره شخص را ملزم به پيروي از شريعت و مخالفت با هوا و هوس مي
بنابراين، ياران رسول خدا ثابت قدم ماندند و فرمان الهي را پذيرفتند؛ چنانكه ابن 

خواندند، ناگهان  در حالي كه به هنگام صبح مردم درمسجد قبا نماز مي: گويد مي عمر
آياتي نازل شده است و فرمان داده است كه در  بر پيامبر اكرم : د و گفتمردي آم

  3.درنگ رو به كعبه كردند نماز رو به كعبه نمائيد؛ آنان بي
≡ y7Ï9 –ث  x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜy™ uρ ...   )143 ،بقره(  

ها را بيان كرده اين آيه كريمه عالقمندي مؤمنان نسبت به برادرانشان و خيرخواهي براي آن
. داد اين آيات زماني نازل گرديد كه مؤمنان را به تغيير قبله به سوي كعبه دستور مي. است

مؤمنان با دلسوزي از سرنوشت عبادت برادرانشان كه مرده بودند و به سوي بيت المقدس 
خداوند عزوجل خبر داد كه نمازشان مقبول است؛ چنانكه . نماز خوانده بودند پرسيدند

اي پيامبر :رو به كعبه نمود، گفتند  روايت است كه وقتي پيامبر اكرم  ز ابن عباسا
خواندند چگونه  اند و به سوي بيت المقدس نماز مي خدا، حالت برادرانمان كه مرده

فرمود و خاطر نشان ساخت كه مسئلة  خواهد بود؟ آن گاه خداوند اين آيه را نازل مي
  .در هر زمان است  اصلي پيروي از پيامبر اكرم
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بينيم؛ پس تو را به سوي  ما رو گرداندن تو را گاهگاهي به سوي آسمان مي«

سازيم كه در آن خشنود خواهي شد و لذا رو به سوي  اي متوجه مي قبله
. جا كه بوديد، روهاي خويشتن را به جانب آن كنيد مسجدالحرام كن و در هر

دانند كه چنين گرايشي حق  كساني كه كتاب بديشان داده شده است، نيك مي
خبر نيست و  كنند، بي باشد و خدا از آنچه مي است و به فرمان پروردگارتان مي

اگر هر نوع برهان و حجتي براي آنان كه كتاب بديشان داده شده است، بياوري 
نمايند و تو از قبلة ايشان پيروي نخواهي كرد و برخي از  ز قبلة تو پيروي نميا

ها و آرزوهاي  نمايند و اگر از خواسته آنها هم از قبلة برخي ديگر پيروي نمي
ايشان پيروي كني، بعد از آنكه علم و دانايي به تو دست داده است، در اين 

آنانكه بديشان كتاب . گمان از زمرة ستمكاران خواهي بود صورت تو بي
شناسد و  شناسد، بدان گونه كه پسران خود را مي ايم، او را مي داده) آسماني(

دانند حق همان  دارند؛ در حالي كه مي گمان حق را پنهان مي برخي از آنان بي
هر . است كه از جانب پروردگارت برايت آمده است و جزو شك كنندگان مباش

كند؛ پس به سوي نيكيها  ام نماز بدانجا رو ميملتي را جهتي است كه به هنگ
هر جا كه باشيد، خدا . بشتابيد و در انواع خيرات بر يكديگر سبقت بگيريد

  ».آورد؛ خدا بر هر چيزي توانا است همگي شما را گرد مي
  به شدت عالقمند بود كه در نمازش رو به قبلة پدرش، ابراهيم  پيامبر اكرم

تر است و نتيجه و ثمرة دعاي  ر مردمان به ابراهيم اوليبايستد؛ چون او از ديگ
بود و پرچم توحيد را به حق بر دوش گرفت همان طور كه ابراهيم حامل  ابراهيم

آن بود و آن حضرت دوست داشت كه از اهل اديان گذشته كه دين را تحريف كردند و 
ابراين، نه تنها از تقليد بن. در شرايع آسماني تغييراتي ايجاد نمودند، جدا و مستقل باشد

داد و از  كرد؛ بلكه به مخالفت با آنها دستور مي آنان و تشبه با آنها شديداً نهي مي
داشت؛  ارتكاب لغزشها و خطاها و انحرافاتي كه آنها مرتكب آن شده بودند، برحذر مي
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پس به اقتضاي اين عالقمندي بايد در نمازش به صورت هميشه رو به سوي قبلة پدر 
  1.اي است كه براي مردم نهاده شده است بواالنبياء، ابراهيم نمايد و آن اولين خانها

بعد سياسي؛ بعد نظامي؛ بعد ديني و بعد : اننداي م تغيير قبله داراي ابعاد گسترده
از نظر سياسي با تغيير قبله به سوي مسجدالحرام، شبه جزيرة عربستان . تاريخي است

 از نظر تاريخي اين مسئله با ميراث عربي ابراهيم. شد محور و مركز قرار داده مي
كرد و از نظر نظامي زمينه را براي فتح مكه و از بين بردن وضعيت  ارتباط عميقي پيدا مي

نمود و از  پرستي تبديل شده بود، آماده مي فاسد و منحرف مركز توحيد كه به مركز بت
داد و امت اسالمي را از ديگر امتها  مي نظر ديني انسانها را به يكتاپرستي و توحيد دعوت

  2.ساخت نمود و عبادت در اسالم را از عبادت بقية اديان متمايز مي جدا مي
⎯ ô -د  ÏΒ uρ ß]ø‹ym |Mô_tyz ÉeΑ uθsù y7yγô_uρ tôÜx© Ï‰Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 $# ( 

…çμ ¯Ρ Î)uρ ‘,ysù=s9 ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘ 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇⊆®∪ ô⎯ ÏΒ uρ ß]ø‹ym 

|M ô_tyz ÉeΑ uθsù y7 yγô_uρ tôÜx© Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 $# 4 ß] øŠymuρ $tΒ óΟçFΖ ä. (#θ—9uθsù 

öΝ à6yδθã_ãρ …çνtôÜx© ξy∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝ ä3ø‹n=tæ îπ¤fãm ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θßϑn=sß öΝ åκ÷]ÏΒ Ÿξsù öΝèδ öθt±øƒrB ’ÎΤöθt±÷z$# uρ §Ν Ï?T{ uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ ö/ä3ø‹n=tæ öΝ ä3̄=yès9 uρ 

tβρ ß‰tGöηs? ∩⊇∈⊃∪ !$yϑx. $uΖ ù=y™ö‘ r& öΝà6‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6ΖÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹n=tæ 

$oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝà6ŠÏj. t“ ãƒuρ ãΝ à6ßϑÏk=yèãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6 Ïtø: $# uρ Νä3ßϑÏk=yèãƒuρ $̈Β öΝ s9 

(#θçΡθä3s? tβθßϑn=÷ès? ∩⊇∈⊇∪ þ’ÎΤρ ãä. øŒ$$sù öΝ ä.öä. øŒr& (#ρ ãà6ô© $# uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρ ãà õ3s?    
  )152 – 149 ،بقره(  

از هر مكاني كه بيرون شدي، نماز رو به سوي مسجدالحرام كن و اين رو «
باشد و خدا از آنچه  گمان حق است و از جانب پروردگارت مي كردنت بي

. لحرام كنخبر نيست و ازهر جا كه بيرون رفتي، رو به سوي مسجدا كنيد، بي مي
و هر جا كه بوديد رو به آن كنيد تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند؛ مگر 
كساني كه از ايشان ستم نمايند؛ پس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمت 

                                                           
 .100ص ، 1، ج الصراع مع اليهود - 1
 .140، ص 1، ج االساس في السنه - 2
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خويش را بر شما تكميل نمايم و شايد رهنمود شويد و همچنين پيغمبري را از 
خواند و شما را  رآن ما را بر شما فرو ميخودتان در ميانتان برانگيختم كه آيات ق

دهد  آموزد و به شما چيزي ياد مي دارد و به شما كتاب و حكمت را مي پاكيزه مي
توانستيد آن را بياموزيد؛ پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكر مرا  كه نمي

  ».به جاي آوريد و ناسپاس مكنيد
و مشخص نمودن شما و انسانهاي ناباب از  نعمت رهنمود ساختن شما به سوي قبله اصلي

زاني نعمتهاي خداوندي بر شماست و پيش از آن نعمتهاي زيادي از سوي خداوند به شما ار
  : شده است كه برخي عبارتند از

 !$yϑx. $uΖ ù=y™ ö‘ r& öΝ à6‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6ΖÏiΒ   
، امام  كرماينكه در ميان شما پيامبري از خودتان فرستاديم؛ پس وجود پيامبر ا
نخبگاني كه . مربيان و دعوتگران از ويژگيهاي اين نخبگان زعامت و رهبري است

به آنان عزت و شرافت بخشيده است و   خداوند با سپردن تربيت آنان به پيامبر اكرم
  .طبيب قلبها و معالج روانها و نور دلها و برهان و حجت است  پيامبر اكرم

 #θè=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹n=tæ $oΨ ÏG≈ tƒ# u™      
  ».خواند آيات ما را براي شما مي«

مبنا و اصول اساسي براي ساخت و تربيت، كالم خداوند متعال بود كه براي نخستين 
هاي اميدواركننده، به مسلمانان قوت و  شد و در مواقع متعدد با نزول آيه بار نازل مي

  .تبخشيد؛ پس نسلي برجسته و ممتاز در تاريخ انسانيت ساخ نيرو مي
 Νà6ŠÏj. t“ ãƒuρ  پيامبر اكرم   به طور مستقيم مسئوليت تربيت شما را برعهده دارد

و او كسي است كه در اخالق و تطبيق و اجراي احكام قرآن به جايي رسيده كه خداوند 
نها توصيف كرده است و فرموده او را به چنان صفت جامع ومانعي از ميان همه انسا

  : است
 y7 ¯Ρ Î) uρ 4’n? yès9 @,è=äz 5ΟŠÏàtã    )4 ،قلم(  
  ».هستي )صفات پسنديده و افعال حميده (تو داراي خوي سترگ «

ترين چيزي كه يك انسان در توصيف يك پيامبر  و او كسي است كه عايشه با بزرگ
» .اخالق آن حضرت، قرآن بود«: يد، او را توصيف كرده و گفته استتواند بگو مي

كردند و  شنيدند كه پيامبر آن را تالوت مي قرآن را مي  اصحاب و ياران پيامبر اكرم
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ديدند كه با نماد پيدا كردن در اخالق بزرگوار آن حضرت، روي زمين راه  قرآن را مي
  .رود مي

 ãΝ à6ßϑÏk=yèãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6 Ïtø:$# uρ      
  ».آموزد و كتاب و حكمت را به شما مي«

اب و ياران بزرگوارش، كتاب و حكمت اين وظيفة سوم آن حضرت بود كه به اصح
بياموزد؛ پس براي اينكه قرآن در امت تأثيرگذار واقع گردد، بايد مربي آن، رباني باشد تا 
به تزكيه انسانها و پاك نمودن قلوب آنان بپردازد و شريعت خدا را از خالل قرآن و 

توضيح دهد و اگر سنت به مردم بياموزد والفاظ مشكل و دشوار قرآن را براي مسلمانان 
به اصحاب و   پيامبر اكرم. اي دچار اشتباه گردند، آن را تصحيح نمايد آنها در مسئله

ها و  كرد تا آنها نيز به آموزه آموخت و آنها را تربيت مي ياران خويش، علم مي
دستورهاي الهي آگاهي يابند و مردم را براساس برنامة الهي تربيت نمايند؛ پس صحابه از 

برنامة تعليم و تربيت و شيوة دعوت و روش و شيوة رهبري را از خالل   ر خداپيامب
برد و براي  ديد و ازخالل آنچه ايشان از آن رنج مي شنيد و مي آنچه ايشان از مخالفان مي

گرفت و بدين صورت توانست نسلي را به طور كامل آمده نمايد  كوشيدند، فرا مي آن مي
 ت جامعة انساني شايسته گرداند؛ چنانكه ياران پيامبر اكرمو آن را براي رهبري و زعام

بعد از ايشان در حالي كه حامالن تربيت قرآني و تربيت نبوي بودند، به مناطق مختلف 
  .رهسپار شدند و گواهان تبليغ رسالت بر مردم گرديدند

 Ν ä3ßϑÏk=yèãƒuρ $̈Β öΝ s9 (#θçΡθä3s? tβθßϑn=÷ès?  موزد كه آنها را قبل آ و چيزهايي به شما مي
آنها قبل از آن در جنگ و كشمكش و جاهليت همه . دانستيد از وحي و رسالت نمي

به فضل و منت و كرم الهي، امتي   بردند، اما بعد از بعثت پيامبر اكرم جانبه به سر مي
بزرگ شدند كه داراي رسالت و هدف و زندگي بود و هدفي جز كار براي رضاي خدا 

يت براي خداي يگانه و اطاعت از او و پيامبرش را تحقق بخشيدند و با عبود نداشت و
هاي فردي و هواپرستي و با ساختن دولت و تمدن به فضل  دوري از گرايشها و انگيزه

و خداوند در حق آنان  1خدا و منت او مستحق مدال افتخار در جهان هستي گرديدند
  : چنين فرمود
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 öΝçGΖ ä. u öyz >π ¨Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔù's? Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã 

Ìx6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# tβ% s3s9 #Z ö yz 

Ν ßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ çsYò2r& uρ tβθà) Å¡≈x ø9$#    )110 ،آل عمران(  
ايد؛ امر به معروف و  سود انسانها آفريده شدهشما بهترين امتي هستيد كه به «

كنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان بياورند، براي  نهي از منكر مي
از آنان باايمانند و بيشتر ايشان فاسق ) ولي تنها عده كمي(ايشان بهتر است 

  ».هستند
  : و در جايي ديگر فرمود

 y7 Ï9≡x‹x. uρ öΝ ä3≈oΨ ù=yèy_ Zπ̈Β é& $VÜy™ uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™ !# y‰pκà− ’n? tã Ä¨$̈Ψ9$# 

tβθä3tƒuρ ãΑθß™ §9 $# öΝä3ø‹n=tæ # Y‰‹Îγx© 3 $tΒ uρ $oΨ ù=yèy_ s's# ö7É) ø9$# © ÉL©9 $# |MΖä. !$pκön=tæ ωÎ) 

zΝ n=÷èuΖ Ï9 ⎯ tΒ ßìÎ6®K tƒ tΑθß™ §9 $# ⎯ £ϑÏΒ Ü=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïμ ø‹t7É) tã 4 βÎ) uρ ôMtΡ% x. ¸οuÎ7s3s9 

ωÎ) ’n? tã t⎦⎪Ï%©!$# “y‰yδ ª!$# 3 $tΒ uρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒÎ) 4 χÎ) ©!$# 

Ä¨$̈Ψ9$$Î/ Ô∃ρâ™ ts9 ÒΟŠÏm§‘    )143 ،بقره(  
ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر  روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«

ده بوديم، مگر اينكه اي، قبله ننمو اي را كه بر آن بوده بر شما گواه باشد و ما قبله
هاي خود  نمايد و چه كسي بر پاشنه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي

بس بزرگ و دشوار است، مگر بر كساني كه ) تغيير قبله(چرخد و اگرچه  مي
گمان  گرداند؛ بي خدا ايشان را رهنمون كرده باشد و خدا ايمان شما را ضايع نمي

  ».ان استخدا نسبت به مردم بس رئوف و مهرب
 þ’ÎΤρ ãä. øŒ$$sù öΝ ä.öä. øŒr& (#ρãà6 ô©$# uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρãà õ3s?    )152 ،بقره(  
پس مرا ياد كنيد تا من نيز شما را ياد كنم و از من سپاسگذاري كنيد و ناسپاسي «

  ».مكنيد
پس اين منتها و هدايا و اين خوبيها، به ذكر خدا در صبح و شام و به جاي آوردن 

ازمند است و خداوند عزوجل آنها را به ذكر خود تشويق كرد و به كرم و شكر او ني
شود و اين در حالي است كه قبالً در بيابانها  فضل خدا، در جهان باال از آنها ياد مي
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در  سزد انسان حقا كه مي. سرگردان و در اقصي نقاط جهان سرگردان و حيران بودند
  1.آورد را به جاي مقابل اين همه نعمت، شكر خدا

و اين گونه آيات كريمه، اصحاب و ياران رسول خدا را از خالل رخدادهاي بزرگ و 
. پذيرد ساختن شخصيتهاي قوي، تربيت كرد؛ شخصيتي كه آييني جز اسالم را نمي

همچنين آنان با طبيعت و سرشت يهوديان از خالل آيات قرآن آشنا شدند و به سرشت 
نگري و كاوش پرداختند و به سيما و صورت  فو طبيعت فطري و حقيقي آنان به ژر

 اند، از خالل قرآن كريم و تربيت نبوي پي واقعي و نهايي يهوديان كه بر آن تربيت يافته
  : فرمايد بردند؛ چنانكه خداوند مي

 ⎯ s9uρ 4© yÌös? y7Ψ tã ßŠθåκuø9 $# Ÿωuρ 3“ t≈ |Á̈Ψ9 $# 4© ®Lym yìÎ6®K s? öΝ åκtJ̄=ÏΒ 3 ö≅ è% χÎ) 

“ y‰èδ «!$# uθèδ 3“ y‰ çλù;$# 3 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷èt7̈? $# Νèδ u™!# uθ÷δ r& y‰ ÷èt/ “Ï%©!$# x8u™ !% ỳ z⎯ ÏΒ 

ÉΟù=Ïèø9 $#   $tΒ y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ AÅÁtΡ    )120 ،بقره(  
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اينكه از آئين آنها «

ها و آرزوهاي  ي، هدايت است و اگر از خواستهتنها هدايت اله: وبگ. پيروي كني
اي، هيچ سرپرست و ياوري از  ايشان پيروي كني، بعد از آنكه علم و آگاهي يافته

  ».جانب خدا براي تو نخواهد بود
  

  برخي از صفتهاي يهوديان در قرآن -8
زشت  به خوبي به كارهاي  با بررسي تاريخ يهوديان و مواضع آنها در برابر پيامبر اكرم

  .بريم و اخالق پستي كه آنها بدان متصف بودند، پي مي
قرآن، . و مسلمانان بودند  يهوديان مدام درصدد شكنجه و آزار و اذيت پيامبر اكرم

از برخي رنجها سخن گفته و كتابهاي حديث و سيره در تاريخ، سرشار از رخدادهاي 
سنت نبوي صفات زشت آنها قرآن و . بزرگي است كه توسط يهوديان اتفاق افتاده است

ادبي نسبت به خدا و پيامبرش و مكر و فريب و سازش و استفاده  را مانند نفاق و بي
توزي و نفرت و حسد و حرص و آزمندي و بخل و  ننمودن آنان از علم و كينه

حيايي و غرور و تكبر و شرك ورزيدن و مبارزه با پيامبران و صالحان  قدرنشناسي و بي
گري و حالل جلوه دادن  ورانه و كتمان علم و تحريف مطالب و حيلهو تقليد كورك
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خواري و دروغ و  حرامها و تفرقه افكني و طبقاتي عمل كردن در اجراي احكام و رشوه
  1.را بيان كرده است... زشتي و 

  :كنيم آن كريم آمده است، اشاره مياكنون به برخي از اين صفتهاي زشت كه در قر
  عبادتشرك ورزيدن در  - 1

عبادت يهوديان براساس تعاليم قرآني، آميخته با شرك و باطل است؛ زيرا آنها بر اين 
باشد و در عبادت خداوند، كساني ديگر غير از او را  باورند كه خداوند داراي فرزند مي

ن دهند؛ چنانكه خداوند برخي از مظاهر شرك را كه آنها مرتكب آ با او شريك قرار مي
  : و فرموده استشدند، ثبت كرده 
 ÏM s9$s%uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏMs9$s%uρ “ t≈ |Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/ $# «!$# ( 

šÏ9≡ sŒ Οßγä9 öθs% óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx Ÿ2 ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 4 

ÞΟßγn=tG≈ s% ª!$# 4 4’̄Τr& šχθà6sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ (# ÿρ ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& 

⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9 $# uρ š∅ö/ $# zΝ tƒötΒ !$tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ωÎ) (# ÿρß‰ ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈ s9 Î) 

#Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tμ≈s9 Î) ωÎ) uθèδ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Ìô±ç„    )31 – 30 ،توبه(  
مسيح پسر خدا : گويند ري ميپسر خدا است و نصا عزير: گويند يهوديان مي«

ماند كه پيش از  گويند، به گفتار كافراني مي اين سخني كه آنان به زبان مي. است
شته خداوند كافران را نفرين و نابود كند، چگونه باز دا. گفتند آن همچنين مي

عالوه بر خدا، علماي ديني و پارسايان خود را هم يهوديان و نصاري ! شوند؟ مي
شمارند و بديشان جز اين  مسيح پسر مريم را نيز خدا مي. يرفتندبه خدايي پذ

جز خدا، معبودي . دستور داده نشده است كه تنها خداي يگانه را بپرستيد و بس
ورزي و چيزهايي كه ايشان، آنها را انباز  نيست و او پاك و منزه است از شرك

  ».دهند قرار مي
ا نكردند؛ بلكه پيامبران و انسانهاي آنها در شرك ورزيدن به اين سخن گذشته اكتف

صالح خودشان را عبادت كردند و قبرهاي آنان را مسجد و بتهايي قرار دادند كه به جاي 
  .پرستيدند خدا مي

خداوند يهوديان را بكشد و نابود كند؛ آنها قبرهاي پيامبران «: فرمود  پيامبر اكرم
  1».خود را مسجد قرار دادند

                                                           
 .، دكتر عبداهللا الشقاري مراجعه كنيداليهود في السنه المطهربه كتاب ارزشمند  - 1
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  و پيامبرانمبارزه با صالحان  - 2
پنداشتند، از  آنان عالوه بر اينكه علما و دانشمندان خود را تا حد پرستش، مقدس مي

طرفي در جنگيدن و مبارزه با پيامران و صالحان باكي نداشتند و از راههاي مختلف و با 
آن . ورزيدند ايستادند و حتي از كشتن آنها امتناع نمي تمام امكانات در مقابل آنان مي

چنين كردند؛ چنانكه خداوند عزوجل ما را به اين موارد   ه با زكريا و عيسيگونه ك
  : ه بر آنها فرود آورده است، فرمودخبر داده است و بعد از بيان انواعي از عذابها ك

 øŒÎ) uρ óΟçFù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 u É9óÁ̄Ρ 4’n? tã 5Θ$yèsÛ 7‰Ïn≡uρ äí÷Š$$sù $oΨ s9 š−/ u‘ 

ólÌøƒä† $uΖs9 $®ÿ ÊΕ àMÎ6.⊥ è? ÞÚö‘ F{$# .⎯ÏΒ $yγÎ=ø) t/ $yγÍ← !$̈V Ï%uρ $yγÏΒθèùuρ $pκÅy‰tãuρ 

$yγÎ=|Át/ uρ ( tΑ$s% šχθä9Ï‰ ö7tGó¡n@ r& ” Ï%©!$# uθèδ 4†oΤ÷Šr& ”Ï%©!$$Î/ uθèδ î öyz 4 

(#θäÜÎ7÷δ$# #\óÁÏΒ ¨βÎ* sù Νà6s9 $̈Β óΟçFø9 r'y™ 3 ôMt/ Î àÑuρ ÞΟÎγøŠn=tæ ä'©!Éj‹9 $# 

èπ uΖx6ó¡yϑø9 $# uρ ρ â™!$t/ uρ 5=ŸÒtóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7Ï9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θçΡ% x. šχρãàõ3tƒ 

ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# šχθè=çGø) tƒuρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Î ötóÎ/ Èd,y⇔ø9 $# 3 y7 Ï9≡ sŒ $oÿ Ï3 (#θ|Átã (#θçΡ$Ÿ2̈ρ 

šχρß‰tF÷ètƒ    ) ،61بقره(  
شكيبايي  اي موسي، ما بر يك خوراكي: به ياد آوريد آن گاه را كه گفتيدو «

نداريم و از خداي خود براي ما آنچه را از زمين از سبزي و خيار و گندم و سير 
تر را  آيا برآنيد كه چيز پست: موسي گفت. ، بخواهروياند و عدس و پياز مي

جانشين چيز بهتر سازيد؟ سپس به شهري فرود آييد كه در آنجا آنچه را 
تنگ دستي شدند و در خور خشم ايد، خواهيد يافت و گرفتار خواري و  خواسته

ورزيدند و  اين هم بدان علت بود كه به آيات خدا كفر مي. خدا گرديدند
  ».اين به خاطر سركشي و تجاوز از حق بود. كشتند پيغمبران را بدون سبب مي

  كتمان و پوشاندن علم و تحريف حقايق - 3
زمان قديم بوده  كتمان علم و تحريف حقايق يكي از صفات مذموم و زشت يهوديان از

  : به بني اسرائيل گفته شد«: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم  از ابوهريره. است

                                                                                                                                                    
 .437، شماره 532، ص 1، كتاب الصلوه، ج البخاري - 1
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 øŒÎ) uρ $oΨ ù=è% (#θè=äz÷Š$# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒó s) ø9$# (#θè=à6sù $yγ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ym ÷Λä⎢÷∞Ï© #Y‰xîu‘ 

(#θè=äz÷Š$# uρ šU$t6ø9 $# # Y‰ ¤fß™ (#θä9θè%uρ ×π©ÜÏm öÏ øó̄Ρ ö/ä3s9 öΝä3≈ u‹≈ sÜyz 4 ß‰ƒÍ”t∴y™ uρ 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 $#    )58 ،بقره(  
آن گاه را كه گفتيم به اين شهر وارد شويد و هر گونه كه ) به ياد آوريد(«

آن (خواهيد و هرچه كه الزم داريد، فراوان و آسوده بخوريد و از دروازه  مي
تا  با خشوع و خضوع وارد شويد و بگوييد خدايا از گناهان ما درگذر) شهر

  ».بخشيم ما به نيكوكاران فزوني مي. گناهان شما را بيامرزيم
ود اما آنها به تحريف اين آيه پرداختند و در حالي كه عقب عقب بر مقعد خ

ترين علوم و  و از بزرگ» .1خواهيم اي در پوست مي دانه: خزيدند، وارد شدند و گفتند مي
پرداختند و تالش نمودند تا حقيقت را  دانشهايي كه يهوديان به كتمان و پنهان نمودن آن

: فتروايت است كه گ  از ابن عباس. بود  مخفي نگه دارند، علم بر نبوت محمد
  رافع بن حارثه و سالم بن مشكم و مالك بن الصيف و رافع بن حرمه نزد پيامبر اكرم

و به گويي كه بر دين و آيين ابراهيم هستي  مگر تو نمي! اي محمد: آمدند و گفتند
دهي كه تورات از جانب خدا و حق  تورات كه نزد ماست، ايمان داري و گواهي مي

ايد و به انكار اموري  بله ولي شما به تحريف آن پرداخته: فرمود  پيامبر اكرم. است
پرداختيد كه از شما بر آن امور عهد گرفته شده بود و آنچه را كه به آن فرمان داده شده 

. بيان كنيد، پنهان كرديد؛ پس من از بدعت گذاري شما بيزارمبوديد كه براي مردم 
جوييم كه در اختيار داريم؛ پس ما بر هدايت و  پس ما به آن چيزي تمسك مي: گفتند

مورد آن گاه خداوند در  2كنيم آوريم و از تو پيروي نمي حق هستيم و به تو ايمان نمي
  : آنها اين آيه را نازل فرمود

 ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷Λä⎢ó¡s9 4’n? tã >™ ó©x« 4© ®Lym (#θßϑŠÉ) è? sπ1u‘ öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ 

!$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3ø‹s9 Î) ⎯ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ 3 χy‰ƒÍ”zs9 uρ # ZÏVx. Νåκ÷] ÏiΒ !$̈Β tΑ Ì“Ρé& y7ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ 

y7 Îi/¢‘ $YΖ≈ u‹øóèÛ #\ø ä. uρ ( Ÿξsù } ù̈'s? ’n? tã ÏΘ öθs)ø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#    )68 ،مائده(  

                                                           
 .3403، شماره 436، ص 6نبياء، ج ، كتاب االالبخاري - 1
 .و رجال اسناده موثقون 200، ص 6، ج تفسير طبري – 567، ص 1، ج سيره ابن هشام - 2
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اهل كتاب شما بر هيچ نخواهيد بود، مگر آنكه تورات : بگو!) اي فرستاده خدا(«
و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان برايتان نازل شده است بر پاداريد، ولي 
آنچه بر تو ازسوي پروردگارت نازل شده است، بر عصيان و طغيان وكفر و ظلم 

  ».اين، بر گروه كافران غمگين مباشافزايد بنابر بسياري از آنان مي
  تفرقه - 4

آنها را متحد . يهوديان داراي افكار مختلفي هستند و در احكام با هم اختالف دارند
وجل آنها را اند؛ چنانكه خداوند عز پنداري در حالي كه كامالً به دور از هم و متفرق مي

  : چنين توصيف كرده است
 Ÿω öΝ à6tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ $·èŠÏΗsd ωÎ) ’Îû “ \è% >πoΨ ¢Ápt’Χ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ¤‘ß‰ ã` 4 

Οßγß™ ù't/ óΟßγoΨ ÷ t/ Ó‰ƒÏ‰x© 4 óΟßγç6|¡øtrB $Yè‹ÏΗsd óΟßγç/θè=è%uρ 4©®Lx© 4 y7Ï9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ 

×Πöθs% ω šχθè=É)÷ètƒ    )14 ،حشر(  
يهوديان هرگز با شما به صورت دسته جمعي جز در پس دژهاي محكم و يا از «

تو . عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت دارد. جنگند رها نميپشت ديوا
اين بدان . باشند بيني، ولي پراكنده دل بوده و هماهنگ نمي ايشان را متحد مي

  ».شعور و ناآگاهي هستند خاطر است كه مردمان بي
  خواري رشوه - 5

است كه  ها و خصوصيات يهوديان در آثار و بقاياي جوامعشان اين يكي ديگر از نشانه
هاي مختلف  آنها همواره براي محقق كردن هدف مورد نظر خود به راهها و وسيله

رشوه گيري و خوردن : مانند. ريعت آنان متضاد بوده استجستند گرچه با ش تمسك مي
  : فرمايد ل حرام؛ چنانكه خداوند ميما

 šχθãè≈£ϑy™ É>É‹s3ù=Ï9 tβθè=≈2r& ÏMós¡=Ï9 4 βÎ*sù x8ρâ™!$y_ Νä3÷n$$sù 

öΝæηuΖ÷t/ ÷ρr& óÚÍôãr& öΝåκ÷]tã ( βÎ)uρ óÚÌ÷èè? óΟßγ÷Ψtã ⎯n=sù x8ρ•ÛØo„ $\↔ø‹x© ( ÷βÎ)uρ 

|Môϑs3ym Νä3÷n$$sù ΝæηuΖ÷t/ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$#    )42 ،مائده(  
اگر . ندخور پذيرند و بسيار مال حرام را مي شنوند و مي آنان بسي دروغ را مي«

ايشان نزد تو آمدند، در ميانشان داوري كن و يا از ايشان روي بگردان و اگر از 
توانند به تو برسانند، ولي اگر در ميانشان  آنان روي بگرداني، هيچ زياني نمي
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گمان خداوند دادگران را دوست  داوري كردي، دادگرانه داوري كن؛ چراكه بي
  ».دارد مي

  نفاق - 6
سالمي در مدينه و قدرت و نيرو گرفتن مسلمانان و فزوني عزت و با تشكيل دولت ا

  : فرمايد شوكت آنان، نقاب نفاق خود را پنهان كردند؛ چنانكه خداوند مي
 #sŒÎ) uρ (#θà)s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ#u™ #sŒÎ) uρ (#öθn=yz 4’n<Î) öΝ ÎγÏΨŠÏÜ≈ u‹x© (#þθä9$s% 

$̄Ρ Î) öΝä3yètΒ $yϑ̄Ρ Î) ß⎯øtwΥ tβρ â™Ì“ öκtJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ ª!$# ä—Ì“ öκtJó¡o„ öΝ ÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑtƒuρ ’Îû 

öΝ ÎγÏΨ≈uŠøóèÛ tβθßγyϑ÷ètƒ    )15 – 14 ،بقره(  
ايم و  ما هم ايمان آورده: گويند گردند، مي مؤمنان روبرو ميوقتي كه منافقان با «

ا ما ب: گويند نشيند، مي خود به خلوت مي هنگامي كه با رؤساي شيطان صفت
نمايد و آنان  خداوند، ايشان را مسخره مي. نمائيم شمائيم و مؤمنان را مسخره مي

  ».را رها ساخته تا كوركورانه به سركشي خويش ادامه دهند
  و سازشكاري مداهنت - 7

يكي ديگر از صفات يهوديان اين بود كه درصدد رسيدن به اهداف اقتصادي و مالي 
شدند، عمل آنان هيچ گونه اثر سوئي در  روبرو مي خويش بودند بنابراين، اگر با منكري

  : خداوند آنان را به خاطر اين عمل، نفرين نموده و فرموده است. گذاشت وجود آنان نمي
 š∅ Ïèä9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó  Î) 4’n? tã Èβ$|¡Ï9 yŠ…ãρ# yŠ 

© |¤ŠÏãuρ Ç⎯ ö/$# zΟtƒö tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $yϑÎ/ (#θ|Átã (#θçΡ%Ÿ2 ¨ρ šχρß‰tF÷ètƒ ∩∠∇∪ 

(#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθyδ$uΖoK tƒ ⎯ tã 9x6Ψ •Β çνθè=yèsù 4 š[ø⁄ Î6s9 $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθè=yèøtƒ    )79 – 78 ،مائده(  
اين بدان . اند بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شده«

د و آنان از اعمال گذشتن كردند و از حد مي خاطر بود كه آنان پيوسته سركشي مي
كاريها نهي  كشيدند و همديگر را از زشت دادند، دست نمي زشتي كه انجام مي

  ».كردند دادند و چه كار بدي مي كردند و پند نمي نمي
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  استفاده ننمودن از علم و دانش - 8
خداوند در قرآن به اين موضوع كه يهوديان از علم و دانش خويش بهره نگرفتند و 

نمايد و تصويري دقيق از استفاده ننمودن آنان از علم، ارائه  اشاره مي هدايت نشدند
  1: فرمايد دهد؛ چنانكه مي مي

 ã≅ sVtΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1u‘ öθ−G9 $# §ΝèO öΝs9 $yδθè=Ïϑøts† È≅sV yϑx. Í‘$yϑÅsø9 $# ã≅Ïϑøts† 

#I‘$x ó™ r& 4 }§ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘ öθs) ø9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θç/¤‹x. ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ 

tΠöθs) ø9 $# t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $#    )5 ،جمعه(  
داستان آنان كه حكم تورات بر آنان تكليف شد، سپس چنان كه بايد رعايتش «

چه بد است . نكردند، مانند داستان دراز گوشي است كه كتابهايي بر دوش كشيد
گروه ستمكاران را  داستان گروهي كه آيات خدا را دروغ انگاشتند و خداوند،

  ».كند هدايت نمي
  تنفر و حسادت - 9

يكي ديگر از صفات يهوديان كه در اعماق وجودشان، ريشه دوانيده اين است كه به 
ورزند و نسبت به  اند، حسادت مي موفقيتهايي كه ديگران در زندگي به آن دست يافته

 ر آن شخص با پيامبر اكرمغير يهوديان از هر جا كه باشد در دل كينه دارند؛ به ويژه اگ
از ابن . ارتباطي داشته باشد؛ چنانكه در قضية تغيير قبله و تحريم شراب چنين كردند

مگر برادران : ريم شراب نازل شد، يهوديان گفتندمسعود روايت است كه وقتي حكم تح
  : س خداوند، اين آيه را نازل فرمودنوشيدند؛ پ اند، شراب نمي شما كه مرده
 }§øŠs9 ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Óy$uΖ ã_ $yϑŠ Ïù 

(#þθßϑÏèsÛ    )93 ،مائده(  
اند، گناهي به سبب  اند و كارهاي شايسته انجام داده بر كساني كه ايمان آورده«

اگر بپرهيزند و ايمان بياورند و كارهاي . اند، متوجه آنان نيست آنچه نوشيده
ند و بعد از آن هم از محرمات بپرهيزند و ايمان داشته باشند، شايسته انجام ده

سپس بپرهيزند و همة كارهاي خود را نيكو كنند و خداوند نيكوكاران را دوست 
  ».دارد مي
  

                                                           
 .482 – 463، ص 2، ج اليهود في السنة المطهره - 1
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  حسادت -10
يهوديان نسبت به پيامبر خدا، به خاطر رسالتي كه به او محول گرديده بود، حسادت 

دند كه پيامبري كه مبعوث خواهد شد، از آنها خواهد بر ورزيدند؛ زيرا آنها گمان مي مي
بود كه ايشان پيرامون او جمع شوند و به وسيله او با دشمنان خود به جنگ و نبرد 

  .خواهند پرداخت
بر آشفته شدند و عقل خود را از دست دادند و در   از اين رو با بعثت پيامبر اكرم

عداوت برخاستند و نسبت به ياران وي كه  مقابلش ايستادند و با او به دشمني و كينه و
وند ؛ چنانكه خدا1ورزيدند خداوند به آنها نعمت ايمان و هدايت بخشيده بود، حسد مي

  : فرمايد متعال در اين باره مي
 ⎯ ÏΒ Ìhx© Ä¨#uθó™ uθø9 $# Ä¨$̈Ψsƒø: $# ∩⊆∪ “ Ï%©!$# â È̈θó™ uθãƒ †Îû Í‘ρ ß‰ß¹ 

ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪ z⎯ÏΒ Ïπ̈Ψ Éfø9 $# Ä¨$̈Ψ9$#uρ    )6 – 4 ،ناس(  
هاي مردم  گري است كه در سينه وسوسه. رود گري كه واپس مي از شر وسوسه«

  ».پردازد از جنها و انسانها به وسوسه مي
  : فرمايد همچنين مي
 ¨Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# öθs9 Ν ä3tΡρ–Šãtƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ) 

#·‘$¤ ä. # Y‰|¡ym ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã ΟÎγÅ¡àΡr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6s? ãΝßγs9 ‘,ysø9 $# ( (#θà ôã$$sù 

(#θßsx ô¹$#uρ 4©®Lym u’ÎAù'tƒ ª!$# ÿ⎯ÍνÍ öΔr'Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ à2 &™ó© x« ÖƒÏ‰s%    
  )109 ،بقره(  

بسياري از اهل كتاب از روي رشك و حسد كه در وجودشان ريشه دوانده «
ود شما را بعد از پذيرش ايمان باز گردانند با اينكه است، آرزو دارند اگر بش

پوشي  حقانيت برايشان كامال روشن گشته است؛ پس گذشت نمائيد و چشم
  ».گمان خداوند بر هر چيزي توانا است بي. كنيد تا خدا فرمان دهد

  غرور و تكبر -11
آنها به نظر  .بيني متصف هستند يهوديان از ديرباز همواره به غرور و تكبر و خود بزرگ

برند كه آنها نسل برگزيدة خدا  تر و بهتر هستند و گمان مي خود از ديگر مردمان پيشرفته
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763  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

باشند و بر اين باورند كه بهشت از آن يهوديها است و راه يهود راه هدايت است و  مي
جز آن، راههاي ديگر، راه گمراهي هستند؛ چنانكه خداوند عزوجل در كتاب خود اين 

  : و فرموده است 1م و زشت را بيان نمودهخصلت مذمو
 (#θä9$s%uρ ⎯s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ̈Ψyfø9$# ωÎ) ⎯tΒ tβ%x. #·Šθèδ ÷ρr& 3“t≈|ÁtΡ 3 šù=Ï? 

öΝà‰•‹ÏΡ$tΒr& 3 ö≅è% (#θè?$yδ öΝà6uΖ≈yδöç/ βÎ) óΟçGΖà2 š⎥⎫Ï%Ï‰≈|¹    )111 ،بقره(  
ين آيد و ا در نمي باشد، هرگز به بهشت و گويند جز كسي كه يهودي يا نصراني«

گوييد، دليل خويش را  اگر راست مي: بگو. آرزو و دلخوشي ايشان است
  ».بياوريد

متكبرانه و مغرورانه بود و آن را به صورتهاي مختلفي   رفتار يهوديان با پيامبر اكرم
نعمان اضاء؛ : تني چند از يهوديان به نامهاي: گويد ؛ چنانكه ابن عباس مي2داشتند ابراز مي

رسول . آمدند و با او سخن گفتند  بحري بن عمرو و شاس بن عدي نزد پيامبر اكرم
تو ما را از ! اي محمد: ند و از عذاب بيمشان داد، گفتندخدا آنان را به سوي خدا فراخوا

آن گاه خداوند در مورد آنها اين  3ترساني؟ ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم چه مي
  : يه را نازل فرمودآ

 ÏM s9$s%uρ ßŠθßγu‹ø9 $# 3“ t≈ |Á̈Ψ9$# uρ ß⎯øtwΥ (#àσ ¯≈ oΨö/ r& «!$# …çνàσ̄≈ ¬6Ïmr& uρ 4 ö≅è% zΝ Î=sù 

Ν ä3ç/Éj‹yèãƒ Ν ä3Î/θçΡ ä‹Î/ ( ö≅t/ ΟçFΡ r& ×|³o0 ô⎯£ϑÏiΒ t,n=y{ 4 ãÏøótƒ ⎯yϑÏ9 â™ !$t±o„ Ü>Éj‹yèãƒuρ 

⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ¬!uρ à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑßγuΖ ÷ t/ ( Ïμ ø‹s9 Î) uρ çÅÁyϑø9 $#    
  )18 ،مائده(  

بگو پس چرا شما را . ما پسران و عزيزان خدائيم: گويند يهوديان ونصرانيها مي«
دهد؛ بلكه شما انسانهايي همچون سائر انسانها  در برابر گناهانتان عذاب مي

دهد  هستيد كه خدا، آنان را آفريده است و خداوند هر كه را بخواهد عذاب مي
و سلطنت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، متعلق به خدا است و 

  ».به سوي او است) همه(برگشت 
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764 الگوي هدايت

  بخل ورزيدن -12
د مرداني يكي از صفات بارز يهوديان، بخل ورزيدن و انفاق نكردن است؛ چنانكه آنها نز

ترسيم كه با از  ما مي اموالتان را در راه خدا خرج نكنيد؛ چراكه: از انصار آمدند و گفتند
توانيد در آينده چه  دست دادن اموالتان فقير شويد و در انفاق، شتاب نكنيد؛ چراكه شما نمي

  : مورد آنها اين آيه را نازل فرمودآن گاه خداوند در . 1اتفاق خواهد افتاد
 t⎦⎪Ï%©!$# tβθè=y‚ö7tƒ tβρâßΔù'tƒuρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7ø9$$Î/ šχθßϑçFò6tƒuρ !$tΒ ãΝßγ9s?#u™ 

ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù 3 $tΡô‰tFôãr&uρ t⎦⎪ÌÏ≈x6ù=Ï9 $\/#x‹tã $YΨ‹Îγ•Β    )37 ،نساء(  
خوانند  مي ورزيدن ورزند و مردمان را نيز به بخل آنان كسانيند كه خود بخل مي«

دارند و ما براي كساني كه  و نعمتي را كه خداوند بديشان داده است، پنهان مي
  ».ايم اي آماده كرده ند، عذاب خواركنندهكن كفران نعمت مي

پنهان آمده است، آن را   ييد محمدأيعني آنچه در تورات و در مورد تصديق و ت
  : دارند  مي

 # sŒ$tΒ uρ öΝ Íκön=tã öθs9 (#θãΖtΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# (#θà) xΡ r&uρ $£ϑÏΒ ÞΟßγs%y— u‘ ª!$# 4 

tβ% x. uρ ª!$# óΟÎγÎ/ $̧ϑŠÎ=tã    )39 ،نساء(  
آوردند و از آنچه خدا بديشان  شد اگر آنان به خدا و رستاخيز ايمان مي چه مي«

  ».كردند و خداوند آگاه از آنان است داده است، بذل و بخشش مي
  سري عناد و خيره -13

  با وجود اينكه داليل و براهين زياد و آشكاري بر حقانيت و صداقت نبوت محمد
سري، از ايمان آوردن امتناع ورزيدند و  ديان به علت عناد و خيرهوجود داشت، اما يهو

در كفر و تكذيب فرو رفتند؛ زيرا عناد ورزيدن و خيره سري قفل هواپرستي را بر خرد 
ا را بيان كرده است و خداوند عزوجل اين صفت آنه. بندد زند و آن را مي ها مي و انديشه

  : فرموده است
 ÷⎦È⌡s9uρ |MøŠs?r& t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# Èe≅ä3Î/ 7πtƒ#u™ $̈Β (#θãèÎ7s? y7tFn=ö7Ï% 4 !$tΒuρ |MΡr& 

8ìÎ/$tFÎ/ öΝåκtJn=ö6Ï% 4 $tΒuρ ΟßγàÒ÷èt/ 8ìÎ/$tFÎ/ s's#ö6Ï% <Ù÷èt/ 4 È⎦È⌡s9uρ |M÷èt7̈?$# Νèδu™!#uθ÷δr& .⎯ÏiΒ 

Ï‰÷èt/ $tΒ x8u™!$y_ š∅ÏΒ ÄΝù=Ïèø9$#   š̈ΡÎ) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ©9 š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$#    )145 ،بقره(  
                                                           

 .488 – 487، ص 2، ج اليهود في السنة المطهره - 1



765  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

و اگر هر نوع برهان و حجتي براي آنان كه كتاب بديشان داده شده است، «
نمايند و تو از قبلة ايشان پيروي نخواهي كرد و  بياوري از قبلة تو پيروي نمي

ها و  نمايند و اگر از خواسته برخي از آنان از قبلة برخي ديگر پيروي نمي
بعد از آنكه خداوند، علم و دانايي به تو دست  آرزوهاي ايشان پيروي بكني،
  ».گمان از زمرة ستمكاران خواهي بود داده است، در اين صورت بي

شوند و  اگر داليل متعددي براي آنان بياوري، اما آنان قانع نمي! آري اي محمد
  : كه فرمود 1كند يابند و گفتة الهي در مورد انها صدق پيدا مي هدايت نمي
 È≅è% (#ρãÝàΡ $# # sŒ$tΒ ’Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 $tΒ uρ ©Í_ øóè? àM≈tƒFψ$# â‘ ä‹–Ψ9 $# uρ 

⎯ tã 7Θ öθs% ω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ    )101 ،يونس(  
دهندگان به حال  آيات و بيم. بگو بنگريد در آسمانها و زمين چه چيزهايي است«

  ».خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي كساني سودمند نمي
ي از صفتهائي بودند كه در شخصيت يهوديان تبلور و نماد پيدا كرده بودند اينها برخ

و قرآن كريم به آن اشاره كرد تا حقيقت يهوديان را بشناسيم و هيچ گاه و در هيچ زمان 
  .گرفتار فريب آنان و منحرف نگرديم

  
  كند خداوند كار فسادكنندگان را درست و اصالح نمي: چهارم

نامه ذكر اين مسئله بود كه بيانگر ميزان عدالت و جوانمردي  يمانيكي ديگر از بندهاي پ
اين پيمان، براي شهروندان دولت اسالمي، مفهوم آزادي ديني را . رسول خدا است

برد و اين   ها را از بين مي سازد و اصل تعصب، مصادره و كنترل انديشه متحقق مي
وقتي كه بتواند دشمنان خارجي خود تا   اي تاكتيكي نبود كه پيامبر اكرم موضوع مسئله

را سركوب نمايد، از آن استفاده كند و بعد از آن به دشمنان داخلي خود كه با آنها پيمان 
هرگز چنين نبود؛ بلكه اين موضع براساس سياستي كه از شريعت . بسته بود، بپردازد
  2.گرفت، اتخاذ شده بود الهي سرچشمه مي

با يهوديان بست اين بود كه براي   كه پيامبر اكرم نامه يكي ديگر از بندهاي پيمان
اي را در ساية دولت اسالمي  هستند، زندگي شرافتمندانه) ذمي(آنان چون اهل كتاب 

وفايي بنا شده است، آنها  تأمين كند، اما از آنجا كه سرشت يهوديان بر خيانت و بي
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ايبند باشند؛ چنانكه ديري نتوانستند و هرگز نخواهند توانست به عهد و پيمانهاي خود پ
نيز   رسول خدا. نپائيد كه پيمانها را نقض نمودند و با دشمنان اسالم همدست شدند

با آنان رفتاري متناسب با شخصيت آنها، در پيش گرفت و يهود بني قينقاع و بني نضير 
تفصيل كه در اين مورد به  1را از مدينه بيرون راند و مردان بني قريظه را به قتل رساند

پيمانها اشاره كرده و قرآن كريم به طبيعت و برخورد يهوديان با . سخن خواهيم گفت
  : فرموده است
 š⎥⎪Ï%©!$# £N‰yγ≈ tã öΝåκ÷] ÏΒ §Ν èO šχθàÒà)Ζ tƒ öΝèδ y‰ ôγtã ’Îû Èe≅à2 ;ο§ sΔ 

öΝ èδuρ Ÿω šχθà) −Ftƒ    )56 ،انفال(  
شكنند و  پيمان خود را مي اي، ولي آنان هر بار اي كساني كه از آنان پيمان گرفته«

  ».كنند از خيانت و نقض عهد پرهيز نمي
با يهوديان   منظور از عهد در اينجا پيمانها و قراردادهايي است كه پيامبر اكرم

  .بست كه در كنار او بجنگند و عليه او كسي را ياري نكنند
استفاده   هاي مختلف وگوناگوني براي توطئه عليه پيامبر اكرم يهوديان از وسيله

كردند، اما اين راهكارها موفقيت آميز نبود و به نتيجة دلخواه آنان كه از بين بردن 
اما علت اصلي ناكام . جماعت مسلمانان و دولت آنها و وجود سياسي آنان بود، نينجاميد

  هاي گوناگون چيست؟ ماندن آنان با توجه به تمسك جستن به شيوه
بيان كرد كه شيوة تربيت نبوي، معاني و مفاهيم ايمان توان اين امر  علّت اصلي را مي

استوار و محكم گردانيده بود، در نتيجه   را در دلهاي اصحاب و ياران رسول خدا
عبوديت خالصانه خدا را تحقق بخشيد و با انواع شرك مبارزه كرد و به شاگردان خود 

  .مايندياد داد كه از اسباب بيداري و قدرت مادي و معنوي استفاده ن
يارانش را بر عزت و افتخار و مردانگي و شجاعت و نپذيرفتن ذلت و   پيامبر اكرم

ها تسليم نشدن و مقاومت در برابر آنها و از بين بردن  مقاومت و در برابر ظلم و توطئه
گران تربيت كرده بود؛ پس آنها در برابر انواع كيدهاي آنان از پاي  ها و توطئه توطئه

  2.ستقامت و بردباري نمودند تا اينكه بر دشمنان خود چيره شدنددرنيامدند و ا
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767  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

توانست كوهها را از  اي بود كه مي مكر و توطئه يهوديان بسيار خطرناك و به گونه
آنان در برابر مسلمانان صدر اسالم ناكام ماند؛ زيرا رهبري  ي بيخ بركند، اما مكر وتوطئه

  1.رفت و براساس برنامة الهي پيش ميآنها را مستقيماً رسول خدا برعهده داشت 
اند و شكست  هاي يهوديان از پاي درآمده ها و توطئه مسلمانان امروزي در برابر نقشه

خورند؛ چون مسلمانان از برنامه نبوي در تربيت امت و كيفيت تعامل و رفتار با  مي
و فرزانه و  امروز امت اسالم شديداً نياز به رهبري خداجو. كنند يهوديان استفاده نمي

آگاه كه توفيق الهي همراه او باشد و از اخالق و صفات يهوديان آگاهي داشته باشد، 
دارد تا تعامل و رفتاري آگاهانه با يهوديان داشته باشد كه اصول اين رفتار بر گرفته از 

  .در رفتار با اين قشر منحرف جامعه بشر باشد  سياست موفق پيامبر اكرم
هاي مختلف زندگي ملتها و دولتها  در زمينه ي پليد يهودياندر عصر حاضر دستها

ارند و همين است دخيل است؛ دستهايي كه هدفي جز فساد و تباهي كردن در زمين ند
  : تعبير قرآني
 tβöθyèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# #·Š$|¡sù    )33 ،مائده(  

؛ پس تالش نمايد استعمال فعل مضارع در اين جمله بر تجدد و استمرار داللت مي
يهوديان براي فساد، در مرحلة خاصي از تاريخ نبوده و نيست؛ بلكه تا روز رستاخيز به 

هاي  اند براساس توطئه اي ادامه خواهد داد و يهوديان توانسته چنين تالشهاي مذبوحانه
  .حساب شده و در نبود وجود دولت اسالمي قوي بر سرنوشت ملتها، چيره شوند

در تخريب و ويرانگري براي تمامي انسانها امري واضح و  نبوغ ومهارت يهوديان
توان  نقش يهوديان را در دولتها از نظر اقتصادي، سياسي و تبليغاتي نمي. آشكار است

اند  داري و سوسياليزم حضور فعال داشته ناديده گرفت و در دو نظام جهاني يعني سرمايه
  .گ نقش بسزائي داشته و دارندو در انقالبهاي بزرگ جهان و سازمانهاي جهاني بزر
كند كه در مورد قضيه يهود نوعي  آيا يك پژوهشگر آگاه چنين احساس نمي

  گويي شده است؟ مبالغه
اين سيماي هولناك در ذهن بسياري از مردم مجسم است كه يهوديان چرخش جهان 

ي مهم اند و شخصيتها را به دست دارند و آنها رهبران سياسي و مفكران و مبتكران جهان
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هايي بر صفحه شطرنج بيش نيستند كه ديگران آنها را حركت  ديگر غير از يهوديان، مهره
  1.دهند مي

گويند، در مساعد  كتابهايي كه از يهوديان و نقش جهاني و خطرناك آنها سخن مي
كردن زمينه براي تسليم شدن به آنچه اتفاق افتاده است، مشاركت دارند و بشر را براي 

يي كه امت با آن برخورد كرد، اعم از شكستهاي فرهنگي و نظامي مهيا همه شكستها
  .كند مي

احساس مردم به اينكه هر چيزي از سوي يهوديان يا از سوي محافل و جمعيت آنان 
دارد و آنچه در مورد  طراحي شده است، مردم را از مقاومت و رويارويي و جهاد باز مي

مورد هر دشمني ديگر كه سياست ترور و  شود، ممكن است كه در يهوديان گفته مي
توان جماعتهاي  به عنوان مثال مي. ارعاب فكري و نظامي را در پيش بگيرد، گفته شود

باطني در جهان اسالم كه داراي وجود قوي در مناطق و كشورهاي مختلف هستند، نام 
  .برد

به عنوان  .شود به چنين جماعتهايي گاهي بيش از شأن و مقام آنها اهميت داده مي
شود كه هر كس از اين گروه افراطي منحرف سخن بگويد و يا درباره آن  مثال شايع مي

. گيرد اش مورد تهديد قرار مي اي ارائه دهد درآمد و زندگي مطلبي بنويسد و يا مقاله
نمايي  اين بزرگ. 2كنند بنابراين، همه به خاطر حفظ روزي و جان خود سكوت اختيار مي

ن يهودي ما، حقيقتي ندارد؛ زيرا مكر دوستان شيطان بسيار ناچيز و وحشتناك دشمنا
  : فرمايد يضعيف است؛ چنانكه خداوند م

 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ tβθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρãx x. tβθè=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû 

È≅‹Î6y™ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# (#þθè=ÏG≈ s) sù u™!$u‹Ï9 ÷ρ r& Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ( ¨βÎ) y‰ øŠx. Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ% x. 

$̧ŠÏè|Ê   )76 ،نساء(  
جنگند و كساني كه كفر پيشه  اند، در راه يزدان مي كساني كه ايمان آورده«

گمان شيطان  بي. جنگند؛ پس با ياران شيطان بجنگيد اند، در راه شيطان مي كرده
  ».هميشه ضعيف بوده است
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ن ضعف ايمان مسلمانان و دوري از توا يكي از داليل قدرت يافتن دشمنان، را مي
برنامة پروردگار را ذكر نمود؛ چراكه در برابر ايمان واقعي و راستين ساير ترفندها و 

خورند، اما بايد عنصر ترس كه  ها شكست مي رود و همة نقشه ها از بين مي دسيسه
  .بسياري از همتها را سست و غيرتها را از بين برده است، را از خود دور كرد

گذارند با قيام و  نگامي كه مؤمنان با بردباري و استقامت خويش پا به ميدان ميه
هاي ديگران را از  هاي يهوديان و يا نقشه ها را اعم از نقشه مقاومت خويش تمامي نقشه

  : فرمايد كنند؛ چنانكه خداوند مي يپاشند و نابود م هم مي
 βÎ) uρ (#ρç É9óÁs? (#θà) −Gs? uρ Ÿω öΝà2• ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $º↔ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $yϑÎ/ 

šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ    )120 ،آل عمران(  
رساند و  گري آنان به شما هيچ زياني نمي اگر بردباري كنيد و بپرهيزيد، حيله«

  ».دهند، احاطه دارد شكي نيست كه خداوند بدانچه انجام مي
اعتنا باشيم و آن  يو اين به هيچ وجه بدين معني نيست كه نسبت به قدرت دشمن ب

را ناچيز تصور كنيم؛ هرچند كه دشمن حقير و ناچيز باشد؛ بلكه هدف اين است كه در 
ميزان قدرت دشمن، راه ميانه و اعتدال را در پيش گيريم و در خطرناك نشان دادن و 
بزرگ جلوه دادن دشمن تا آن حد مبالغه نكنيم كه باعث تضعيف قدرت مسلمانان گردد 

را سست كند و ما را براي پذيرش شكست آمده نمايد، همان طور كه نبايد  و ارادة ما
و  1اهداف دشمن را ناديده بگيريم و به خود چنان تلقي كنيم كه دشمني وجود ندارد

  : فرمايد را درخواهد آمد؛ چراكه مييقيناً سنت الهي در مورد يهوديان و ديگران به اج
 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ßxÎ=óÁãƒ Ÿ≅uΗxå t⎦⎪Ï‰Å¡ø ßϑø9$#      )81 ،يونس(  
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  فصل چهارم
  ها مقاومت و دفاع و شروع سريه

  شيوه مقاومت و دفاع: اول
در مقابل دشمنان از آن استفاده نمود، شيوة مقاومت   هايي كه پيامبر اكرم يكي از شيوه

ها و  و برخورد با دشمن بود و اين سنت در مرحلة مدني دعوت اسالمي با شروع سريه
براي سركوبي مشركان از آن   اي نظامي و شروع جنگهايي كه پيامبر اكرمه دسته

خورد و اين شيوه، ارتباط مستقيم و محكمي با  استفاده نمود، به وضوح به چشم مي
  : فرمايد ن دارد؛ چنانكه خداوند ميقدرت يافتن دي
 Ÿωöθs9 uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ψ9 $# ΟßγŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ÏNy‰|¡x ©9 Ù⇓ö‘ F{$# 

£⎯ Å6≈s9 uρ ©!$# ρ èŒ @≅ôÒsù ’n? tã š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#    )251 ،بقره(  
و اگر خداوند، برخي از مردم را به وسيلة برخي ديگر دفع نكند فساد، زمين را «

  ».گيرد و خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد فرا مي
  : فرمايد همچنين مي
 t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ÏΒ ΝÏδÌ≈ tƒÏŠ ÎötóÎ/ @d,ym HωÎ) χ r& (#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ ª!$# 3 

Ÿωöθs9 uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ζ9 $# Ν åκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ôM tΒÏd‰ çλ°; ßìÏΒ≡uθ|¹ Óìu‹Î/ uρ ÔN≡uθn=|¹uρ 

ß‰ Éf≈ |¡tΒ uρ ãŸ2õ‹ãƒ $pκÏù ãΝó™$# «!$# # ZÏVŸ2 3 χu ÝÇΖuŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ…çνç ÝÇΨ tƒ 

3 χÎ) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã    )40 ،حج(  
اند و تنها گناهشان  خانه و كاشانة خود اخراج شده همان كساني كه به ناحق از«

اصالً اگر خداوند بعضي از . پروردگار ما خدا است: اند گفته مي اين بوده است كه
و كليساهاي ) تاركان دنياراهبان و (مردم را به وسيلة بعضي دفع نكند، ديرهاي 

كه در آنها خدا بسيار ) مسلمانان(و مسجدهاي ) انيهودي(شتهاي نو ك) نصرانيان(
دهد كساني  گردد و به طور مسلم خدا ياري مي شود، تخريب و ويران مي ياد مي
  ».خداوند نيرومند و چيره است. او را ياري دهند) با دفاع از آئين و معابد(را كه 
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طل كه بين هاي نبرد و كشمكش حق و با سوره بقره بعد از بيان نمونه 251در آية 
سپاهيان طالوت و لشكريان مؤمن او و جالوت و پيروانش اتفاق افتاده است، در پايان آن 

  : ن آمده استآيه چني
 £⎯ Å6≈s9 uρ ©!$# ρ èŒ @≅ôÒsù ’n? tã š⎥⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#    )251 ،بقره(  
  ».ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد«

نمودن فساد به اين صورت، نعمتي است كه اين آيه بيانگر اين مطلب است كه دفع 
  1.گردد شامل حال تمامي مردم مي

دارد كه به دفاع از دوستان مؤمن  در پايان آيه قتال بعد از اينكه خداوند اعالم مي
دهد كه با دشمنان خود بجنگند،  خود خواهد پرداخت و بعد از اينكه به مؤمنان اجازه مي

 χ: گويد پردازد و مي مي اي اساسي دهبا تأكيد به بيان قاع uÝÇΖuŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ…çνçÝÇΨ tƒ 3 

χÎ) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã  اصحاب و ياران پيامبر اكرم   اين سنت را دريافتند و
دانستند كه براي از بين بردن باطل و نابود كردن آن، حتماً بايد امتي پديد آيد كه داراي 

آنها . د كه با آن باطل را در هم بشكنند و نابود كنندريزي و قدرتي باشن رهبري و برنامه
ها و بازوهايي نياز دارد كه به وسيلة آنها برخيزد و پيش  به يقين دانستند كه حق به اراده

برود و به دلهايي نياز دارد كه شيفتة آن باشند و به پيوندهايي نيازمند است كه به آن 
  .مرتبط باشد

بايست با اين سنت، تعامل و رفتار  كه چگونه مي به آنها آموخت  پيامبر اكرم
درنگ فرمان الهي را وقتي كه آنها را به جهاد فراخواند، اجابت كردند؛  آنها نيز بي. نمايند

اي مقرر  چون خداوند، جهاد را براي اين امت مشروع گردانيد و آن را به عنوان فريضه
ستمگر و عدالت هيچ عادلي  ساخت كه تا روز قيامت ادامه داشته باشد و ستم هيچ

كنند؛ مگر اينكه خداوند آنها  تواند آن را از ميان ببرد و هيچ قومي جهاد را ترك نمي نمي
جهاد مراحل . را خوار و ذليل خواهد كرد و دشمنانشان را بر آنها مسلط خواهد كرد

اين  توان گوناگوني را پيمود تا مشروع گرديد و علّت اصلي پيمودن اين مراحل را مي
موضوع بيان نمود كه مسلمانان بيشتر پرورش و تربيت يابند و بيشتر با سرشت انسان 
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ريزي آن سازگار  هماهنگي داشته باشد و بهتر مطابق با حركت دعوت و شيوة برنامه
  1.باشد

  : توان اين گونه خالصه نمود را مي اين چند مرحله
مسلمانان در مكه به سر احتياط و خودداري و اين زماني بود كه  :مرحلة اول

خواستند كه به آنها اجازة جنگ و قتال بدهد، ولي  مي  آنها از پيامبر اكرم. بردند مي
  2.ام صبر كنيد؛ زيرا من به جنگ فرمان داده نشده: نها گفتبه آ  پيامبر اكرم

قرار اجازة جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون اينكه بر آنها واجب  :مرحلة دوم
  : فرمايد چنانكه مي داده شود؛

 tβÏŒé& t⎦⎪Ï%©#Ï9 šχθè=tG≈s)ãƒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδÎóÇtΡ íƒÏ‰s)s9   
  )39 ،حج(   
گردد؛ چراكه بديشان  شود كه به آنان جنگ تحميل مي اجازه به كساني داده مي«

  ».ندستم رفته است و خداوند توانا است بر اينكه ايشان را پيروز ك
جنگند؛ چنانكه  انان ميواجب قرار دادن كارزار با كساني كه با مسلم :مرحلة سوم

  :فرمايد مي
 (#θè=ÏG≈ s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG÷ès? 4 χ Î) ©!$# Ÿω 

=Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9 $#    ) 190بقره(  
جنگند و تجاوز و تعدي نكنيد؛  ما ميو در راه خدا بجنگيد با كساني كه با ش«

  ».دارد زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمي
كافران؛ چنانكه خداوند فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم  :مرحلة چهارم

  : فرمايد مي
 ¨βÎ) nο£‰ Ïã Í‘θåκ’¶9$# y‰ΖÏã «!$# $oΨ øO$# u|³tã # \öκy− ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$# tΠöθtƒ t,n=y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$# uρ !$pκ÷] ÏΒ îπ yèt/ ö‘ r& ×Πããm 4 šÏ9≡ sŒ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝÍhŠs) ø9$# 4 Ÿξsù 
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(#θßϑÎ=ôàs? £⎯ ÍκÏù öΝà6|¡àΡr& 4 (#θè=ÏG≈ s%uρ š⎥⎫Å2Î ô³ßϑø9 $# Zπ©ù!% x. $yϑŸ2 

öΝ ä3tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ Zπ ©ù!$Ÿ2 4 (# þθßϑn=÷æ $#uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ t⎦⎫É) −GãΚ ø9$#    )36 ،توبه(  
در حكم و تقدير خدا در كتاب آفرينش از آن روز كه آسمانها و  شماره ماهها«

اين آيين راستين . چهار ماه حرام است. باشد زمين را آفريده است، دوازده ماه مي
با همة مشركان . و تغييرناپذيري است؛ پس در آنها به خويشتن ستم نكنيد

كه خدا با جنگند و بدانيد  بجنگيد؛ همان گونه كه آنان جملگي با شما مي
  ».پرهيزگاران است

وضعيت دولت نوپاي اسالم و حالت لشكريان اسالمي از نظر سازوبرگ افراد و 
كرد كه مسئلة جهاد  اينكه آنان تاكنون براي كارزار و جهاد آموزش نديده بودند اقتضا مي

گذشت تا  نمايد و الزم بود كه مدت زماني مي و قتال گام به گام حركت و پيشروي مي
توانستند با دشمنان دعوت اسالمي مانند كافران قريش كه مسلمانان را مورد اذيت و  مي

آزار قرار داده بودند و آنها را مجبور به ترك خانه و كاشانة آنان نموده بودند، حمله 
بود تا دولت اسالمي قدرت  چنين مي جهاد در ابتدا امري اختياري بود و بايد هم. كنند

طوري كه بتوانند در برابر قدرتهاي كفر شبه به ان بيشتر شوند،بگيرد و تعداد مسلمان
چنانكه همين طور شد، بايستند جزيره عربستان اگر بر ضد مسلمانان بسيح شدند،

مقاومت نمايند و واجب گرديدن جنگ در صورتي است كه وضعيت دولت اسالمي و 
البته . را داشته باشدلشكر اسالمي در حدي باشد كه آمادگي رويارويي با همه احتماالت 

اگر مسلمانان مدينه مورد حملة دشمنان خود قرار بگيرند، جنگيدن در اين صورت بر 
آنها فرض است و اختياري نيست؛ چنانكه اين مسئله يكي از موضوعاتي است كه در 

نمود كه در راه دفاع از دعوت  بيعت عقبه دوم مطرح گرديد و انصار را موظف مي
  1.و پيروان دعوت با سرخ و سياه و هر كس كه باشد، بجنگند اسالمي و صاحب آن

آموزش فنون   داد، پيامبر اكرم با نزول آياتي كه اجازه جنگ را به مسلمانان مي
كرد و  جنگي به يارانش را آغاز كرد و خود نيز در تمرين و مانورها و نبردها شركت مي

ها قرار داد كه به وسيلة آن انسان به ترين و بهترين عبادت آمادگي براي جهاد را از بزرگ
  : فرمايد رد كه مياين گفتة الهي را اجرا ك  شود و پيامبر اكرم خداوند متعال نزديك مي
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 (#ρ‘‰ Ïãr& uρ Ν ßγs9 $̈Β ΟçF÷èsÜtGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9 $# 

šχθç7Ïδöè? ⎯Ïμ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰tãuρ t⎦⎪Ìyz# u™ uρ ⎯ÏΒ óΟÎγÏΡρ ßŠ Ÿω 
ãΝ ßγtΡθßϑn=÷ès? ª!$# öΝ ßγßϑn=÷ètƒ 4 $tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó© x« †Îû È≅‹Î6y™ «!$# ¤∃ uθãƒ 

öΝ ä3ö‹s9 Î) óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑn=ôàè?    )60 ،انفال(  
ساز وبرگ ( توانيد نيرو و اسبهاي ورزيده آنان تا آنجايي كه مي) مبارزه با(براي «

خدا و دشمن خويش را بترسانيد و كساني  آماده سازيد تا بدان دشمن)جنگ
شناسيد و خدا آنان را  ديگر جز آنها را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را نمي

هر آنچه در راه خدا صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمال به شما . شناسد مي
  ».بينيد شود و هيچ گونه ستمي نمي داده مي
ده كردن مجاهدان مسلمان بر دو شيوة متوازن در ساختن و آما   برنامه پيامبر اكرم

توجيه معنوي از يك طرف و آموزش علمي از : بود و اين دو شيوه عبارت بود از استوار
  .طرف ديگر

  
  توجيه و رهنمود معنوي -1

كرد و اميد قطعي پيروزي يا  براي باال بردن معنويات مجاهدان تالش مي  پيامبر اكرم
نمود و از آن لحظه به بعد، همواره اين اميد، مسلمانان  يت ميبهشت را در وجود آنها تثب

نمود تا با تمام قواي جسمي و  برد و او را وادار مي را در ميدانهاي جنگ به پيش مي
ا در اين رسول خد. 1روحي براي پيروز شدن يا مرگ زير ساية شمشير تالش نمايد

بودند كه دوست نداشتند از من  نمي به خدا سوگند، اگر مرداني«: فرمود راستا به آنان مي
ديدم كه آنها را بر آن سوار كنم و با خود ببرم، از هيچ  باز بمانند و من هم چيزي نمي

ماندم و سوگند به كسي كه جانم در دست  شود، باز نمي جنگي كه در راه خدا مي
اوست، دوست داشتم در راه خدا كشته شوم؛ سپس زنده شوم، باز كشته شوم، سپس 

  2»... .نده شوم و باز كشته شوم و باز زنده گردم و ز
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شود، دوست ندارد به دنيا بازگردد و  هركس كه وارد بهشت مي«: فرمود همچنين مي
كند به دنيا برگردد  چيزي از چيزهاي روي زمين را داشته باشد؛ به جز شهيد كه آرزو مي

  1».بيند است كه ميو دوباره در راه خدا كشته شود و اين به خاطر گراميداشتي 
  

  اسلوب علمي -2
بر اين بود كه از تواناييهاي قشرهاي مختلف امت از مردان،   سعي و تالش پيامبر اكرم

نيزه زني؛ : كند و به مهارتهاي جنگي از قبيل زنان، كودكان، نوجوانان و پيرمردان استفاده
هاي متوازن تربيت  هبرنام  پيامبر اكرم. شمشيرزني؛ تيراندازي و اسب سواري پرداخت

توجيه؛ آموزش؛ اميد به پيروزي يا بهشت و به كارگيري تمامي تالش در : نظامي از قبيل
نمود تا آنچه از فنون  آميخت و مسلمانان را تشويق مي ميدانهاي جهاد را به هم مي

هركس «: طر داشته باشند تا جايي كه فرمودگيرند، خوب به خا جنگي را فرا مي
سخن پيامبر دعوتي است » .2فراگرفت، سپس آن را ترك كرد، از ما نيست تيراندازي را

اند؛ چراكه همه بايد تيراندازي را  براي عموم؛ حتي براي كساني كه به سن پيري رسيده
دهد و در فكر شكوفا  اسالم به ساير استعدادها و توانهاي امت، اهميت مي. تمرين بكنند

  .ساختن و حسن استفاده از آن است
در تمامي شرايط و اوضاع به دشمنان توجه داشت و مسلمانان را   حضرت آن

كرد كه از تمامي وسايل موجود براي نابودي دشمنان استفاده  تشويق و تحريك مي
آگاه باشيد كه : وان داريد آماده كنيد؛ سپس فرمودهر چه نيرو و ت«: مايند؛ چنانكه فرمودن

  3».نيرو، تيراندازي استنيرو، تيراندازي است؛ آگاه باشيد كه 
هاي مادي و  به مسلمانان آمادگي در تمامي زمينه  قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم

؛ چنانكه معنوي را آموخت و از آنان خواست تا در مقابل دشمن آماده و متحد باشند
  :فرمايد خداوند متعال مي
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#ρä‹è{ öΝà2 u‘õ‹Ïm (#ρãÏΡ$$sù BN$t6èO Íρ r& (#ρãÏΡ $# 

$Yè‹Ïϑy_   )71 ،نساء(  
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ايد، احتياط نماييد و آمادگي خود را حفظ كنيد و  اي كساني كه ايمان آورده«
  ».دسته دسته همگي با هم بيرون رويد

هاي دشمنان  اين آيه داللت بر وجوب عنايت به اسباب و برحذر بودن از دسيسه
مربوط به سالح و جسم و آموزش نظامي به مجاهدان و نمايد و انواع آمادگيهاي  مي

رهنمود ساختن آنان به اموري كه آنان را در جهاد با دشمنان و سالم ماندن از مكرهاي 
خداوند به طور مطلق دستور آمادگي و احتياط در . گردد نمايد را شامل مي آن كمك مي

چراكه به تناسب و نوع  برابر دشمنان را داده است و نوع خاصي رامشخص نكرده است؛
نمايند و عالوه بر آن دشمن از نظر تعداد و نوع مبارزه، ضعيف و قوي  سالحها فرق مي

  .شود مي
مدرسة بزرگي براي تزكيه نفس بود   جهاد از ديدگاه اصحاب و ياران رسول خدا

 و آنها يقين داشتند كه جهاد هنگامي نتيجة مطلوب و مورد نظر را خواهد داد كه آنها
جهاد خود را خالصانه براي رضاي خدا انجام دهند و به آنچه به آن ايمان دارند و مردم 

براي آنها خطر رياكاري در اعمال را   پيامبر اكرم. خوانند، عمل نمايند را به آن فرا مي
گيرد،  اولين كسي كه در روز قيامت مورد بازخواست قرار مي«: بيان نموده بودو فرمود

كنند و خداوند  او را احضار مي. اهراً در راه خدا شهيدشده استمردي است كه ظ
با اين نعمتها چه كار : گويد شود؛ سپس خداوند مي تذكر مينعمتهايش را به او م

دروغ : گويد خداوند مي. به شهادت رسيدم گويد در راه تو جنگيدم تا اينكه اي؟ مي كرده
ني چه قدر شجاع و با جرأت است و گفتي؛ بلكه تو جهاد كردي تا ديگران بگويند فال
اش به سوي جهنم  دهد كه او را بر چهره اين در دنيا گفته شد؛ سپس خداوند دستور مي

كنند كه علم آموخته و آن را به ديگران ياد داده و  بكشانند؛ پس مردي را احضار مي
اين  با :گويد شود و مي را به او متذكر ميخداوند نعمتهاي خود . قرآن خوانده است

و قرآن علم آموختم و آن را به ديگران ياد دادم و در راه ت: گويد نعمتها چه كردي؟ مي
فالني چه انسان : كردي كه بگوينددروغ گفتي؛ بلكه چنين : فرمايد خداوند مي. خواندم

اش  دهد كه او را بر چهره بخشنده و سخاوتمندي است و اين گفته شد؛ سپس دستور مي
  1».دبه سوي دوزخ بكشانن

خالصانه و براي خدا و به اميد پاداش وي و از ترس   بنابراين ياران پيامبر اكرم
سخن آنها براي خدا بود و اموال خود را در جهت كسب . كردند عذابش جهاد مي
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الي نام تنمودند وجان خود را در راه دفاع از دين خدا و براي اع رضايت خدا، خرج مي
ا در راه خدا آثار بزرگي در تزكية نفسهايشان گذاشت كه جهاد آنه. كردند خدا تقديم مي

  : ز آثار آن را اين گونه بيان نمودتوان برخي ا به طور خالصه مي
  

  آزاد كردن نفس از شيفتگي زندگي دنيا و وابستگي به آن -
رغبتي نسبت به دنيا و چشم دوختن به آخرت و  جهاد در راه خدا تمرين عملي بي

هايي است كه خداوند براي بندگانش در بهشت آماده كرده است كه مشتاق بودن به نعمت
مجاهد . ترين مسائلي است كه از نظر اسالم در تزكية نفسها، مؤثر است اين از بزرگ

د تا او را خشنود سازد؛ چراكه خداوند، فروش ي است كه وجودش را به خدا ميكس
به مجاهدان داده كه چيزي را خالق و مالك حقيقي جانها است و او خود اين افتخار را 

  : فرمايد خرد؛ خداوند مي ز آنها ميكه به آنها بخشيده است، دوباره ا
 ¨βÎ) ©!$# 3“utIô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# óΟßγ|¡àΡr& Νçλm;≡uθøΒr&uρ  χr'Î/ ÞΟßγs9 

sπ̈Ψyfø9$# 4 šχθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tβθè=çGø)uŠsù šχθè=tFø)ãƒuρ ( #́‰ôãuρ Ïμø‹n=tã 

$y)ym †Îû Ïπ1u‘öθ−G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Éβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒuρ 4†nû÷ρr& ⎯ÍνÏ‰ôγyèÎ/ š∅ÏΒ «!$# 

4 (#ρçÅ³ö6tFó™$$sù ãΝä3Ïèø‹u;Î/ “Ï%©!$# Λä⎢÷ètƒ$t/ ⎯ÏμÎ/ 4 šÏ9≡sŒuρ uθèδ ã—öθxø9$# ÞΟŠÏàyèø9$# ∩⊇⊇⊇∪ 

šχθç6Í≥̄≈−F9$# šχρß‰Î7≈yèø9$# šχρß‰Ïϑ≈ptø:$# šχθßsÍ×̄≈¡¡9$# šχθãèÅ2≡§9$# 

šχρß‰Éf≈¡¡9$# tβρãÏΒFψ$# Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχθèδ$̈Ψ9$#uρ Ç⎯tã Ìx6Ψßϑø9$# 

tβθÝàÏ≈ysø9$#uρ ÏŠρß‰çtÎ: «!$# 3 ÎÅe³o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#    )112 – 111 ،توبه(  
در . كند گمان، خداوند جان و مال مؤمنان را در مقابل بهشت خريداري مي بي«

اي است راستين  شوند و اين وعده كشند وكشته مي جنگند؛ پس مي مي راه خدا
كه خداوند آن را در تورات و انجيل و قرآن داده است و چه كسي از خدا به 

ايد، شاد باشيد و اين  اي كه كرده تر است؛ پس به معامله عهد خود وفا كننده
ه، سپاسگذار آنان توبه كننده، پرستند. پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است

كننده، نمازگزار، دستور دهنده به كار نيك، بازدارنده از كار بد و حافظ قوانين 
  ».باشند و مژده بده به مؤمنان خدا مي
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  پاك گردانيدن نفس و آموزش دادن آن به صبر و جان فدايي -
 يقين كرده بودند كه بهشت  در پرتو تربيت پيامبر اكرم  اصحاب و ياران پيامبر اكرم

آيد و بايد نفس را به  با سختيها احاطه شده است و با تن پروري و راحتي به دست نمي
مجاهدت وادار نمود تا در برابر سختيها و خطرها استوار و مقاوم باشد و تنبلي و كاهلي 

همچنين آنان از قرآن كريم آموختند كه حكمت خداوند اقتضا كرده است تا . را رها كند
معرض پاكسازي قرار بدهد و پايداري آن آشكار گردد و ميدان  وجود انسانها را در

  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال مي1ترين مدرسة پاكسازي است جهاد، بزرگ
 βÎ) öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ Óyös% ô‰s)sù ¡§tΒ tΠöθs)ø9$# Óyös% …ã&é#÷VÏiΒ 4 y7ù=Ï?uρ ãΠ$−ƒF{$# 

$yγä9Íρ#y‰çΡ t⎦÷⎫t/ Ä¨$̈Ψ9$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ x‹Ï‚−Gtƒuρ öΝä3ΖÏΒ u™!#y‰pκà− 3 

ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÉΚÎ=≈©à9$# ∩⊇⊆⊃∪ }ÈÅcsyϑãŠÏ9uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ t,ysôϑtƒuρ 

š⎥⎪ÍÏ≈s3ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ ôΘr& ÷Λä⎢ö7Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ̈Ψyfø9$# $£ϑs9uρ ÉΟn=÷ètƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# 

(#ρß‰yγ≈y_ öΝä3ΖÏΒ zΝn=÷ètƒuρ t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊇⊆⊄∪ ô‰s)s9uρ ÷Λä⎢Ψä. tβöθ̈Ψyϑs? |Nöθyϑø9$# ⎯ÏΒ È≅ö6s% 

βr& çνöθs)ù=s? ô‰s)sù çνθßϑçG÷ƒr&u‘ ÷Λä⎢Ρr&uρ tβρãÝàΖs?    )143 – 140 ،آل عمران(  
جراحتي رسيده است، به آن جمعيت نيز جراحتي ) مسلمانان(اگر به شما «

ين روزها را در ميان مردم دست به دست همانند آن رسيده است و ما ا
گردانيم تا خداوند ثابت قدمان برايمان راجدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و  مي

خداوند از ميان شما قربانياني برگيرد و افتخار شهادت نصيبشان گرداند و 
دارد و تا اينكه خداوند مؤمنان را سره و  خداوند ستمكاران را دوست نمي

ايد كه شما به بهشت  آيا پنداشته. و كافران را نابود وتباه سازد خالص گرداند
درخواهيد آمد، بدون آنكه خداوند كساني از شما را مشخص سازد كه به تالش 

شما كه . اند و بدون آنكه خداوند بردباراني را متمايز گرداند و جهاد برخاسته
بينيد و  نك مرگ را مياي. تمناي مرگ را پيش از آنكه با آن روبرو شويد، داشتيد

  ».نگريد شما بدان مي
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  شود جهاد باعث عزت نفس و قدرت آن مي -
در ساية رهنمود نبوي فرا گرفتند كه جهاد در راه خدا   اصحاب و ياران رسول خدا

ترين وسيله براي رشد عزت نفس و تقويت و پاك كردن آن از ذلت و خواري و  بزرگ
د در كتاب خود بيان نموده است كه مؤمن با كسالت و رذالت است؛ چنانكه خداون

ردگار و تمسك به دين خدا عزت و عزيز است و اين عزت، مرهون ايمان او به پرو
  : باشد مي

 tβθä9θà)tƒ ⎦È⌡s9 !$oΨ÷èy_§‘ ’n<Î) ÏπoΨƒÏ‰yϑø9$#  ∅y_Ì÷‚ã‹s9 –“tãF{$# $pκ÷]ÏΒ ¤ΑsŒF{$# 4 ¬!uρ 

äο̈“Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θß™tÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ £⎯Å3≈s9uρ š⎥⎫É)Ï≈oΨßϑø9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ    
  )8 ،منافقون(  

 گويند اگر به مدينه برگشتيم، بايد افراد با عزت و قدرت، اشخاص خوار و مي«
عزت و قدرت از آن خدا و پيامبر وي و مؤمنان . ناتوان را از آن جا بيرون كنند

  ».دانند است و ليكن منافقان نمي
ز جهاد شانه خالي كند و به دنيا مشغول گردد و از آخرت غافل پس هرگاه مسلمان ا

  پيامبر اكرم. گيرد شود، وجودش به ذلت و خواري و ضعف و كرنش خو مي
و به كشاورزي راضي  2معامله كرديد و دم گاوها را گرفتيد 1هرگاه به عينه«: فرمايد مي

رداند و آن را دور گ شديد و جهاد را ترك گفتيد، خداوند ذلتي بر شما مسلط مي
  3».نمايد تا اينكه به دين خود بازگرديد نمي

ترين هدف خود قرار داده است و فقط براي آن  و در مورد كسي كه دنيا را بزرگ
يد الهي قرار بگيرد رود كه مشمول اين وع انديشد، بيم آن مي نمايد و به آن مي تالش مي

  : فرمايد كه مي
 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω šχθã_ötƒ $tΡ u™!$s) Ï9 (#θàÊu‘ uρ Íο4θu‹ysø9 $$Î/ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

(#θœΡ r'yϑôÛ$# uρ $pκÍ5 š⎥⎪Ï%©!$# uρ öΝ èδ ô⎯tã $uΖ ÏF≈ tƒ#u™ tβθè=Ï≈ xî ∩∠∪ šÍ×̄≈ s9 'ρé& 

ÞΟßγ1uρ ù'tΒ â‘$̈Ψ9$# $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç7Å¡õ3tƒ    )8 – 7 ،يونس(  

                                                           
 .يعني به كسي كااليي بفروشد و سپس با قيمتي كمتر، همان را از او بخرد - 1
 .يعني به كشاورزي و شخم زدن زمينها مشغول شديد - 2
 .يح استو صح 3462 ة، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينه، شمارابوداود - 3
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كنند  يوي بسنده ميكشند و به زندگي دن مسلماً كساني كه ديدار ما را انتظار نمي«
مانند، چنين كساني جايگاهشان دوزخ است، به  توجه مي و از آيات ما غافل و بي
  ».كنند سبب كارهايي كه مي

هركس در حالي بميرد كه جهاد نكرد و خود را به «: فرمود  همچنين پيامبر اكرم
  1».آن تحريك ننمود، بر بخشي از نفاق مرده است

جهاد را تمام مشكالت آن در پيش گرفتند و بنابراين، سزاوار راه   ياران پيامبر اكرم
  : فرمايد ي از جانب خدا شدند كه ميمژدة بزرگ

 z⎯ƒÏ%©!$# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒÏ‰ öκs] s9 $uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©!$# yìyϑs9 t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9 $#   
  )69 ،عنكبوت(  

گردانيم  راههاي خود، رهنمود ميكنند، آنان را به  كساني كه در راه ما جهاد مي«
  ».و قطعاً خدا با نيكوكاران است

  
  اهداف جهاد در راه خدا: دوم

  حمايت از آزادي عقيده -1
  : فرمايد يخداوند متعال م
 öΝèδθè=ÏG≈s%uρ 4©®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ÷GÏù tβθà6tƒuρ ß⎯ƒÏe$!$# …ã&—#à2 ¬! 4 

ÂχÎ*sù (#öθyγtGΡ$#  χÎ*sù ©!$# $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ×ÅÁt/ ∩⊂®∪ βÎ)uρ (#öθ©9uθs? 

(#þθßϑn=÷æ$$sù ¨βr& ©!$# öΝä39s9öθtΒ 4 zΝ÷èÏΡ 4’n<öθyϑø9$# zΝ÷èÏΡuρ çÅÁ̈Ζ9$#    )40 – 39 ،انفال(  
اي باقي نماند و دين خالصانه از آن خدا گردد؛ پس  و با آنان پيكار كنيد تا فتنه«

كنند و اگر پشت كردند،  ه ميبيند چيزهايي را ك اگر دست برداشتند، خدا مي
بدانيد كه خداوند سرپرست شما است و او بهترين سرپرست و بهترين ياور و 

  ».مددكار است
شود و آن اينكه بايد  اي ديگر به مسلمانان واگذار مي اينجا وظيفه: گويد سيد قطب مي

به مردم  كند و مانع رسيدن آن به طور آزادانه هر نيرويي كه درمقابل دعوت قد علم مي
بايست از ميان برداشته  سازد، مي نمايد و مردم را منحرف مي گردد و آن را تهديد مي مي

شود و مسلمانان بايد همواره به جهاد بپردازند تا مبتال كردن مؤمنان به فتنه براي هيچ 

                                                           
 .1910 ة، كتاب االماره، باب ذم من مات و لم يغز، شمارمسلم - 1
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نه اينكه در پذيرفتن دين اجبار و ... قدرتي در زمين ممكن نباشد و دين از آن خدا باشد 
رامي باشد؛ بلكه به اين معني كه دين خدا در زمين برتر و باال باشد طوري كه هر كس اك

اي از كسي نداشته باشد و بايد جهاد ادامه داشته  كه بخواهد آن را بپذيرد، ترس و واهمه
باشد تا در زمين خدا، قانون و نظامي كه مانع رسيدن نور خدا و هدايت او به اهل آن 

جهاد ... در چهارچوب اين اصول عام، جهاد در اسالم مشروع شد . باشد، باقي بماند
براي عقيده وحفاظت آن از محاصره و فتنه و حفاظت شريعت و قانون الهي در زندگي 
و تثبيت پرچم آن در زمين خواهد بود، به صورتي كه هر كس قصد تجاوز به آن را 

باشد به اين عقيده بپيوندد،  شود و هر كس عالقمند داشته باشد، بداند كه جهاد برپا مي
دهد و بر  بدون اينكه از كسي بهراسد و اين تنها جهادي است كه اسالم به آن دستور مي

دهد  شوند، شهيد قرار مي نمايد وكساني را كه در اين جهاد كشته مي آن تأكيد مي
  1.شمارد گيرند، دوستان خدا مي وكساني را كه پرچم اين جهاد را برعهده مي

  
  ايت از شعائر و عباداتحم -2

  : فرمايد خداوند متعال مي
 χ Î) ©!$# ßìÏù≡y‰ ãƒ Ç⎯ tã t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ# u™ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5β#§θyz A‘θà x. 

∩⊂∇∪ tβÏŒé& t⎦⎪Ï%©# Ï9 šχθè=tG≈ s)ãƒ öΝ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ) uρ ©!$# 4’n? tã óΟÏδ Î óÇtΡ 

íƒÏ‰s) s9 ∩⊂®∪ t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ ΝÏδ Ì≈ tƒÏŠ ÎötóÎ/ @d,ym HωÎ) χ r& (#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ 

ª!$# 3 Ÿωöθs9 uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ζ9$# Νåκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ôM tΒÏd‰ çλ°; ßìÏΒ≡uθ|¹ Óìu‹Î/ uρ 

ÔN≡uθn=|¹uρ ß‰ Éf≈ |¡tΒ uρ ãŸ2 õ‹ãƒ $pκÏù ãΝ ó™$# «!$# #ZÏVŸ2 3 χ uÝÇΖuŠs9 uρ ª!$# 

⎯ tΒ ÿ…çνç ÝÇΨtƒ 3 χ Î) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t⎦⎪Ï%©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9 $# (# âθs?#u™ uρ nο4θŸ2̈“9 $# (#ρãtΒ r& uρ Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ (# öθyγtΡ uρ Ç⎯ tã 

Ìs3Ζßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπ t6É)≈ tã Í‘θãΒW{ $#   )41 – 38 ،حج(  
پيشگان كافر را  خداوند خيانت كند از مؤمنان؛ چراكه مسلماً خداوند دفاع مي«

) تحميل(شود كه به آنان جنگ  اجازة جنگ به كساني داده مي. دارد دوست نمي
                                                           

 .187، ص 1، ج في ظالل القرآن - 1
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گردد؛ چراكه بديشان ستم رفته است و خداوند توانا است بر اينكه ايشان را  مي
اند و تنها  همان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانة خود اخراج شده. پيروز كند

اصالً اگر خداوند . پروردگار ما خدا است: اند گفته ن بوده است كه ميشان ايگناه
كليساهاي و ) راهبان(بعضي از مردم را به وسيلة بعضي دفع نكند، ديرهاي 

كه در آنها خدا بسيار ) مسلمانان(و مسجدهاي ) يهوديان(و كنشتهاي ) نصاري(
دهد كساني  ري ميگردد و به طور مسلم خدا يا شود، تخريب و ويران مي ياد مي

كساني هستند كه هرگاه . را كه او را ياري دهند؛ خداوند نيرومند و چيره است
پردازند و  دارند و زكات را مي در زمين، ايشان را قدرت بخشيم، نماز را بر پا مي

نمايند و سرانجام همة كارها به خدا  امر به معروف و نهي از منكر مي
  ».گردد برمي

خداوند مسلمانها را به وسيله جهاد بر كافران مسلط و چيره  اگر: گويد نسفي مي
شدند و براي  گردانيد، مشركان بر ملتهاي مختلف و بر عبادتگاههايشان مسلط مي نمي

كردند و براي يهوديان  گذاشتند و ديرهاي عبادتگزاران را تخريب مي نصارا كليسايي نمي
گذاشتند و يا به اين معنا است كه  گذاشتند و براي مسلمانها مساجد نمي كليسا نمي

بر مسلمانها و بر اهل كتابي كه در پناه آنها هستند،   مشركان در دوران امت محمد
اينكه ديگر . كردند شدند و عبادتگاههاي هر دو گروه را منهدم و تخريب مي مسلط مي

اند يا به  اند، چون آنها قبل از مساجد به وجود آمده عبادتگاهها قبل از مساجد ذكر شده
  1.اند تا مساجد خاطر اينكه سخن از انهدام است و آنها سزاوارتر براي انهدام

  
  دفع فساد از زمين -3

  : فرمايد خدوند مي
 $£ϑs9uρ (#ρã—tt/ šVθä9$y∨Ï9 ⎯ÍνÏŠθãΖã_uρ (#θä9$s% !$oΨ−/u‘ ùøÌøùr& $uΖøŠn=tã #Zö9|¹ ôMÎm7rOuρ 

$oΨtΒ#y‰ø%r& $tΡöÝÁΡ$#uρ ’n?tã ÏΘöθs)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$# ∩⊄∈⊃∪ ΝèδθãΒt“yγsù ÂχøŒÎ*Î/ 

«!$# Ÿ≅tFs%uρ ßŠ…ãρ#yŠ šVθä9%ỳ çμ9s?#u™uρ ª!$# šù=ßϑø9$# sπyϑò6Ïtø:$#uρ …çμyϑ̄=tãuρ $£ϑÏΒ 

â™!$t±o„ 3 Ÿωöθs9uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ψ9$# ΟßγŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ÏNy‰|¡x©9 Ù⇓ö‘F{$# 
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£⎯Å6≈s9uρ ©!$# ρèŒ @≅ôÒsù ’n?tã š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊄∈⊇∪ y7ù=Ï? àM≈tƒ#u™ «!$# $yδθè=÷FtΡ 

šø‹n=tã Èd,ysø9$$Î/ 4 y7̄ΡÎ)uρ z⎯Ïϑs9 š⎥⎫Î=y™ößϑø9$#    )252 – 250 ،بقره(  
پروردگارا، صبر و : و سپاهيان او قرار گرفتند، گفتندهنگامي كه در برابر جالوت «

ا بر جمعيت كافران پيروز شكيبايي بريز و گامهايمان را ثابت و استوا بدار و ما ر
سپس به فرمان خدا ايشان را فراري و شكست دادند و داود، جالوت را . گردان

دانست بدو ياد  كشت و خداوند حكومت و حكمت بدو بخشيد و از آنچه مي
داد و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيلة برخي ديگر دفع نكند، فساد زمين 

سبت به جهانيان لطف و احسان دارد اين آيات گيرد، ولي خداوند ن را فرا مي
  ».تو از زمرة فرستادگان هستي خوانيم و خدا است كه آنها را به حق بر تو مي

اگر خداوند برخي از مردم را به وسيلة برخي ديگر از بين : گويد ميزمخشري 
مين شدند و ز كرد، مفسدان چيره مي برد و به وسيلة آنان از فسادشان جلوگيري نمي نمي

رفت و مصالح آن يعني كشاورزي  شد و منافع آن از بين مي به فساد و تباهي كشيده مي
دالرحمان شيخ عب. 1رفتند كند، از بين مي و توليد نسل و ساير آنچه زمين را آباد مي

در اين آيه درسها و عبرتهاي زيادي براي امت وجود دارد : گويد سعدي در تفسيرش مي
جهاد در راه خدا و فوايد و نتايج آن است و او تنها سببي از آن جمله يكي فضيلت 

  .شود است كه باعث حفظ دين و حفظ منافع و جانها و اموال مي
مجاهدان گرچه كارها بر ايشان دشوار باشد، ولي سرانجام نيكويي خواهند داشت؛ 

كنند، گرچه اندك زماني استراحت  همان گونه كه آنهايي كه از جهاد شانه خالي مي
  2.كنند و راحت خواهند بود، اما به زودي گرفتار رنج و مشقت خواهند شد مي

  
  آزمايش و تربيت و اصالح -4

  : يدفرما خداوند متعال مي
 #sŒÎ* sù ÞΟçF‹É) s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. z>÷|Øsù É>$s%Ìh9 $# #© ¨Lym !# sŒÎ) ó/èφθßϑçFΖsƒùR r& 

(#ρ‘‰ à±sù s−$rO uθø9 $# $̈Β Î* sù $CΖtΒ ß‰ ÷èt/ $̈Β Î) uρ ¹™!# y‰ Ïù 4© ®Lym yìŸÒs? Ü>öptø: $# $yδ u‘#y— ÷ρr& 4 
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y7 Ï9≡sŒ öθs9 uρ â™!$t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ ⎯Å3≈ s9 uρ (#uθè=ö6u‹Ïj9 Νà6 ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ 3 

t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ⎯ n=sù ¨≅ÅÒãƒ ÷Λàι n=≈yϑôãr& ∩⊆∪ öΝ Íκ‰Ï‰ öκuy™ ßxÎ=óÁãƒ uρ 

öΝ çλm;$t/ ∩∈∪ ãΝßγè=Åzô‰ãƒuρ sπ ¨Ψ pgø: $# $yγsù§ tã öΝ çλm;    )6 – 4 ،محمد(  
شويد، گردنهايشان را بزنيد و همچنان ادامه  هنگامي كه با كافران روبرو مي«

در اين هنگام . كوبيد دهيد تا به اندازة كافي، دشمن را ضعيف و درهم مي
گيريد  و يا فديه مي گذاريد بعدها يا بر آنان منت مي. محكم ببنديد) اسيران را(

برنامه . كند نهد و نبرد فروكش مي تا جنگ بارهاي سنگين خود را بر زمين مي
گرفت، اما خدا خواسته  خواست خود از آنان انتقام مي اين است و اگر خدا مي

كساني كه در راه خدا كشته . است بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد
به . گذارد مزد نمي گيرد و بي ان را ناديده نميشوند، خداوند هرگز كارهايش مي

كند و حال و وضعشان را خوب و عالي  زودي خداوند آنان را رهنمود مي
نمايد و آنان را به بهشتي داخل خواهد كرد كه آن را بديشان معرفي كرده  مي

  ».است
≈ ⎯Å3ابن كثير در تفسير  s9 uρ (# uθè=ö6u‹Ïj9 Ν à6 ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ 3  يعني جهاد و : دگوي مي

جنگيدن با دشمنان را براي شما مشروع نمود تا شما را بيازمايد و حاالت شما را 
يت جهاد بيان نموده و همان طور كه حكمت خود را دربارة مشروع. 1آزمايش كند
  : فرموده است
 ôΘ r& ÷Λä⎢ ö7Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9$# $£ϑs9 uρ ÉΟn=÷ètƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝä3ΖÏΒ 

zΝ n=÷ètƒuρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9 $#   )142 ،آل عمران(  
ايد كه شما به بهشت درخواهيد آمد، بدون آنكه خداوند كساني از  آيا پنداشته«

اند و بدون آنكه خداوند  شما را مشخص سازد كه به تالش و پيكار برخاسته
  ».بردباران را متمايز گرداند

وقتي كه آنان را به زدن گردن كافران و به  خداوند مؤمنان را،: گويد سيد قطب مي
دهد  اي از قدرت خود قرار مي دهد، پرده اسارت گرفتن و ضعيف كردن آنان دستور مي

                                                           
 .154، ص 4، ج تفسير ابن كثير - 1
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داد؛ بدون اينكه اين اسباب در ميان  خواست آشكارا كافران را شكست مي و اگر مي
  : فرمايد خواهد؛ چنانكه مي ر را ميباشند، اما خداوند براي بندگان مؤمن خود خي

 |=ÏGä. ãΝà6 ø‹n=tæ ãΑ$tFÉ)ø9 $# uθèδ uρ ×νöä. öΝ ä3©9 ( #©|¤tãuρ βr& (#θèδ tõ3s? $\↔ø‹x© uθèδ uρ 

× öyz öΝ à6©9 ( #© |¤tãuρ βr& (#θ™6Åsè? $\↔ø‹x© uθèδ uρ @ Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª!$# uρ ãΝn=÷ètƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω 
šχθßϑn=÷ès?    )216 ،بقره(  

است و حال آنكه از آن بيزاريد، ليكن چه  جنگ و جهاد بر شما واجب گشته«
داريد و آن چيزي براي شما نيك باشد و چه بسا  بسا كه چيزي را دوست نمي

داند و شما  چيزي را دوست داشته باشيد و آن چيز براي شما بد باشد و خدا مي
  ».دانيد نمي

يكيهاي بزرگ كند و اسباب ن آزمايد و آنها را تربيت و اصالح مي و خداوند آنها را مي
  : گرداند ا برايشان ميسر و آسان مير

خواهد آنها را بيازمايد و اين آزمايش، باعث بروز بهترين توانائيها و  مي –الف 
آن گاه هيچ چيزي براي انسان بهتر از حقي كه به آن . گردد استعداد در وجود مؤمنان مي

كشد  كند و مي راه آن جهاد مي داند و در ماند و آن را واالترين ارزش مي ايمان دارد نمي
اگر زنده است به خاطر همان حق و معرفتي است كه كسب نموده . شود و كشته مي

  .شود است و زندگي را جز در سايه آن حق دوست ندارد و تسليم كسي نمي
خواهد آنان را تربيت كند و از وجود آنان هر نوع ميل و عالقه به  خداوند مي –ب 

نيا را بيرون نمايد و ضعفها را در وجود آنان از بين ببرد و قوي كاالهاي خاكي اين د
شوند و نقصها برطرف گردد و هر چيز ناشايست و نامناسب را از وجود آنها بزدايد تا 

هاي آنان در يك كفه قرار بگيرند و در كفة ديگر لبيك به دعوت جهاد و  تمامي عالقه
تر از آن كفة ديگر باشد و خداوند  نچشم دوختن به رضاي خدا باشد و اين كفه سنگي

  .كنند داند كه وقتي به آنها اختيار انتخاب داده شود، آنها گزينة بهتر را انتخاب مي مي
در رنجها و سختيهاي جهاد در راه خدا و در . خواهد آنان را اصالح كند مي -ج 

كه مردم را اي، براي انسان مجاهد خطرهايي   معرض مرگ قرار گرفتن و يا در هر مرحله
دارد تا بسياري از اخالق و ارزشهاي خود را براي نجات از آن دست بدهند ناچيز  وا مي

اند، سهل و آسان است؛  و حقير است؛ چراكه اين خطرها براي آنان كه با آن خو گرفته
خواه از آن خطرها جان سالم به در ببرد يا خطر او را فرا بگيرد و متوجه شدن به خدا 

گويا اين  نمايد و كند كه برق با اجسام مي و در لحظات خطر كاري ميدر هر بار 
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اي براي دلها و جانها است كه آن را بر اساس صفا و پاكي و  رويارويي، ساختار تازه
  .دهد خلوص شكل مي

موارد ذكر شده اسباب اصالح تمام جامعة بشري است كه رهبري آن به دست 
ي به تمامي كاالها و فريبندگيهاي دنيا خالي مجاهداني است كه دلهايشان از وابستگ

است؛ مجاهداني كه زندگي برايشان ارزشي ندارد و آنها در راه خدا وارد خطرهاي 
شوند و در دلشان چيزي وجود ندارد كه آنها را از خدا و چشم دوختن  آفرين مي مرگ

بشري را  حقا كه هرگاه رهبري جامعه. به رضاي او باز دارد و به خود مشغول نمايد
گردند و  شود و بندگان اصالح مي چنين انسانهايي به دست بگيرند تمام زمين اصالح مي

براي چنين انسانهايي اين موضوع كه تسليم كفر و گمراهي و فساد شوند و پرچم 
رهبري را به آنها بسپارند؛ در حالي كه آنها اين پرچم را با خون و جان و فداكاريهاي 

  1.اند، امر بسيار دشواري است هفراوان به دست آورد
  

  آنان ةئنمودن كافران وتضعيف توطو خوار ترساندن  -5
  : فرمايد خداوند مي
 (#ρ‘‰ Ïãr& uρ Ν ßγs9 $̈Β ΟçF÷èsÜtGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9 $# 

šχθç7Ïδöè? ⎯Ïμ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰tãuρ t⎦⎪Ìyz# u™ uρ ⎯ÏΒ óΟÎγÏΡρ ßŠ Ÿω 
ãΝ ßγtΡθßϑn=÷ès? ª!$# öΝ ßγßϑn=÷ètƒ 4 $tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó© x« †Îû È≅‹Î6y™ «!$# ¤∃ uθãƒ 

öΝ ä3ö‹s9 Î) óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑn=ôàè?    )60 ،انفال(  
توانيد نيرو و اسبهاي ورزيده آماده سازيد  آنان تا آنجايي كه مي) مبارزه با(براي «

ني ديگر جز آنها را نيز به تا بدان دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و كسا
هر آنچه در راه . شناسد شناسيد و خدا آنان را مي هراس اندازيد كه ايشان را نمي

شود و هيچ گونه  خدا صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمال به شما داده مي
  ».بينيد ستمي نمي
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  : فرمايد و مي
 öΝ èδθè=ÏF≈ s% ÞΟßγö/ Éj‹yèãƒ ª!$# öΝ à6ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ öΝ ÏδÌ“ øƒä†uρ öΝä. ÷ ÝÇΖtƒuρ óΟÎγøŠn=tæ É#ô±o„ uρ 

u‘ρ ß‰ß¹ 7Θöθs% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊆∪ ó=Ïδõ‹ãƒuρ xá ø‹xî óΟÎγÎ/θè=è% 3 Ü>θçFtƒuρ ª!$# 4’n? tã 

⎯ tΒ â™!$t±o„ 3 ª!$# uρ îΛ⎧ Î=tæ íΟŠÅ3ym    )15 – 14 ،توبه(  
و با آن كافران بجنگيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و خوارشان دارد «

هاي اهل ايمان را شفا بخشد و كينه را از  گرداند و سينه زشما را برايشان پيرو
خداوند آگاه و . پذيرد دلهايشان بردارد و خداوند توبة هركس را بخواهد، مي

  ».داراي حكمت فراوان است
  : فرمايد و مي

 öΝ n=sù öΝ èδθè=çFø) s?  ∅Å3≈ s9 uρ ©!$# óΟßγn=tGs% 4 $tΒ uρ |M ø‹tΒ u‘ øŒÎ) |Mø‹tΒ u‘  ∅Å3≈ s9 uρ 

©!$# 4’tΓu‘ 4 u’Í? ö7ãŠÏ9 uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# çμ ÷Ζ ÏΒ ¹™Iξt/ $·Ζ|¡ym 4 χÎ) ©!$# ìì‹Ïϑy™ 

ÒΟŠÎ=tæ ∩⊇∠∪ öΝä3Ï9≡ sŒ χ r&uρ ©!$# ß⎯ ÏδθãΒ Ï‰ ø‹x. t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $#    )18 – 17 ،انفال(  
شما كافران را نكشيد؛ بلكه خدا ايشان را كشت و اين تو نبودي كه پرتاب «

. كردي؛ بلكه خداوند پرتاب كرد تا بدين وسيله مؤمنان را خوب بيازمايد
پيروزي مؤمنان و شكست كافران حق (گمان خداوند شنواي آگاه است اين  بي

  ».كند و خداوند مكر و كيد كافران را سست مي) است
  

  رسوايي منافقان -6
  : فرمايد خداوند متعال مي
 $̈Β tβ% x. ª!$# u‘ x‹uŠÏ9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 4’n? tã !$tΒ öΝ çFΡ r& Ïμ ø‹n=tã 4©®Lym u”Ïϑtƒ y]ŠÎ7sƒø: $# 

z⎯ ÏΒ É=Íh‹©Ü9 $# 3 $tΒ uρ tβ% x. ª!$# öΝ ä3yèÎ=ôÜãŠÏ9 ’n? tã É=ø‹tóø9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# ©É< tGøg s† ⎯ÏΒ 

⎯Ï&Î# ß™•‘ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ( (#θãΨ ÏΒ$t↔sù «!$$Î/ ⎯Ï&Î# ß™â‘ uρ 4 βÎ) uρ (#θãΨ ÏΒ ÷σè? (#θà) −Gs? uρ öΝä3n=sù íô_ r& 

ÒΟŠÏàtã   )179 ،آل عمران(  
خدا بر اين نبوده است كه مؤمنان را به همان صورتي كه شما هستيد به حال «

سازد و بر اين نبوده است  خود واگذارد؛ بلكه خداوند، ناپاك را از پاك جدا مي
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كه شما را بر غيب مطلع سازد، ولي خداوند از ميان پيغمبران خود هر كه را 
گزيند؛ پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد  ميبخواهد بر

  ».و پرهيزگار شويد، پاداش بزرگي خواهيد داشت
گردند و دشمنان او رسوا  يعني با مصيبتها دوستان خدا مشخص مي: گويد ن كثير مياب
خداوند به گردند و مؤمن بردبار و منافق فاسق بايد با آن مشكل شناخته شوند؛ يعني،  مي

وسيلة جنگ احد مؤمنان را آزمايش كرد؛ پس ايمان و بردباري و پايداري و فرمانبرداري 
آنان از خدا و پيامبرش آشكار گرديد و به وسيلة آن منافقان رسوا گرديدند و مخالفت و 

  1.شانه خالي كردن آنها از جهاد و خيانتشان به خدا و پيامبرش، ظاهر و آشكار گرديد
  

  حكم خدا و نظام اسالمي در زمين اقامة -7
  : فرمايد باشد؛ خداوند متعال مي مياقامة حكم خدا در زمين يكي از اهداف جهاد 

 !$̄Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3óstGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$oÿ Ï3 y71u‘ r& ª!$# 4 

Ÿωuρ ⎯ä3s? t⎦⎫ÏΖ Í←!$y‚ù=Ïj9 $Vϑ‹ÅÁyz    )105 ،نساء(  
ايم تا ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان  ما كتاب به حق بر تو نازل كرده«

  ».داده است، داوري كني و مدافع خائنان مباش
  

  دفع تجاوز كافران -8
چند نوع است  يكي از اهداف جهاد در اسالم، دفع تجاوز كافران است و اين جهاد بر

  : كه برخي عبارتند از
نمايند،  هي از مؤمنان مستضعف كه در سرزمين كفار زندگي ميكافران بر گرو –الف 

تجاوز كنند به خصوص اگر اين مؤمنان توانايي هجرت به سرزميني ديگر را نداشته 
باشند؛ پس در اين صورت بر دولت اسالمي واجب است كه براي جهاد با كافراني كه 

تم و تجاوزي كه بر آنها روا اند، آماده گردد تا آنان را از س بر اين گروه تجاوز نموده
  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال مي2داشته شده است آزاد گرداند

                                                           
 .371، ص 1، ج تفسير ابن كثير - 1
 .162، ص 2عبداهللا القادري، ج . ، دالجهاد في سبيل اهللا - 2
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 ö≅ÏG≈ s)ã‹ù=sù ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# z⎯ƒÏ%©!$# šχρç ô³tƒ nο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ$$Î/ 4 

⎯ tΒ uρ ö≅ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ö≅ tFø)ã‹sù ÷ρ r& ó=Î=øótƒ t∃ öθ|¡sù Ïμ‹Ï? ÷σçΡ #·ô_r& $\Κ‹Ïà tã 

∩∠⊆∪ $tΒ uρ ö/ ä3s9 Ÿω tβθè=ÏG≈ s) è? ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎫ ÏyèôÒtFó¡ßϑø9 $# uρ š∅ ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh9 $# 

Ï™!$|¡ÏiΨ9 $#uρ Èβ≡t$ø!Èθø9 $# uρ t⎦⎪Ï%©!$# tβθä9θà) tƒ !$oΨ −/u‘ $oΨ ô_Ì÷zr& ô⎯ ÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ Ïπ tƒös)ø9 $# 

ÉΟÏ9$©à9 $# $yγè=÷δ r& ≅yèô_$# uρ $uΖ ©9 ⎯ ÏΒ šΡà$©! $|‹Ï9 uρ ≅ yèô_$# uρ $oΨ ©9 ⎯ ÏΒ šΡ à$©! 

#·ÅÁtΡ   )75 – 74 ،نساء(  
فروشند و هر  بايد در راه خدا كساني جنگ كنند كه زندگي دنيا را به آخرت مي«

كس در راه خدا بجنگد و كشته شود و يا اينكه پيروز گردد، پاداش بزرگي بدو 
ان و كودكان درمانده و چرا بايد در راه خدا جهاد نكنيد و مردان و زن. دهيم مي

پروردگارا ما را از اين شهر و دياري كه : گويند اي وجود دارد كه مي بيچاره
ساكنان آن ستمكارند، خارج ساز و از جانب خود سرپرست و حمايتگري براي 

  ».ما پديد آور و از سوي خود ياوري براي ما قرار بده
رانگيخته و تحريك نموده است و اين آيه مؤمنان را به جهاد ب«: گويد مي) رح(قرطبي

دستور آزاد كردن مستضعفان را از دست كافران مشركي كه به آنها بدترين آزار را 
كنند، داده است؛ پس خداوند متعال جهاد را براي  رسانند و آنها را از دين منحرف مي مي
 الي كلمة خود و نجات دادن مؤمنان ضعيف واجب كرده است؛ گرچه اين امر باعثتاع

تلف شدن جانها گردد و آزاد كردن اسيران بر مسلمانها واجب است كه يا بجنگند و آنها 
  1.را آزاد نمايند و يا با پرداخت فديه، آنها را آزاد كنند

  : ن بر سرزمين مسلمانها تجاوز كننداينكه كافرا –ب 
  : فرمايد خداوند مي
 (#θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω 

=Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9$# ∩⊇®⊃∪ öΝèδθè=çFø%$#uρ ß]ø‹ym öΝèδθßϑçGøÉ)rO Νèδθã_Ì÷zr&uρ ô⎯ÏiΒ 

ß]ø‹ym öΝä.θã_t÷zr& 4 èπuΖ÷FÏø9$#uρ ‘‰x©r& z⎯ÏΒ È≅÷Gs)ø9$# 4 Ÿωuρ öΝèδθè=ÏG≈s)è? y‰ΖÏã Ï‰Éfó¡pRùQ$# 
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ÏΘ#tptø:$# 4©®Lym öΝä.θè=ÏF≈s)ãƒ ÏμŠÏù ( βÎ*sù öΝä.θè=tG≈s% öΝèδθè=çFø%$$sù 3 y7Ï9≡x‹x. â™!#t“y_ 

t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# ∩⊇®⊇∪ ÈβÎ*sù (#öθpκtJΡ$# ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θàxî ×Λ⎧Ïm§‘    )192 – 190 ،بقره(  
جنگند و تجاوز و تعدي نكنيد؛  و در راه خدا بجنگيد با كساني كه با شما مي«

دارد و هر جا آنان را دريافتيد، ايشان را  را دوست نميزيرا خداوند تجاوزكاران 
اند، بيرون سازيد و فتنه از كشتن  بكشيد و آنان را كه شما را از آنجا بيرون كرده

بدتر است و با آنان در كنار مسجدالحرام كارزار نكنيد؛ مگر آن گاه كه ايشان در 
ا بكشيد، سزاي كافران آن جا با شما بستيزند؛ پس اگر با شما جنگيدند، ايشان ر

  ».گمان خدا آمرزنده و مهربان است چنين است و اگر دست كشيدند چه بي
اند كه هرگاه كافران بر سرزمين مسلمانان تجاوز كردند، بايد براي  فقها تصريح كرده

دفاع از آن سرزمين، جهاد كرد؛ چون هرگاه دشمن، سرزمين را اشغال كند، مسلمانان را 
نمايد و مردم آن سرزمين را  در سرزمين اسالمي، احكام كفر را اجرا ميكند و  شكنجه مي
كند تا به اين احكام كفرآميز تن در دهند و در نتيجه سرزمين اسالمي بعد از  مجبور مي

و جهاد «: گويد مي) رح(ابن قدامه. شود ل ميآنكه داراالسالم بوده است، به دارالكفر تبدي
  ».گردد در سه موضع مقرر مي

اگر كافران در سرزميني سكونت گزيدند، بر مسلمانان واجب است با آنان : مدو
اي كه خطر هجوم دشمن  از هر ناحيه«: اند گفته و برخي از علماي حنفي 1بيرون نمايند

باشد، بر امام و مردم آن سرزمين فرض است كه مراقب آنجا باشند و آن را حفاظت 
تر  نداشته باشند، بر مسلماناني كه به آنها نزديككنند و اگر توانايي مقابله با دشمن را 

هستند، واجب است تا به كمك آنان بشتابند تا تعدادي كه براي مقاومت در برابر دشمن 
  2.كند، گرد بيايند كفايت مي

اينكه دشمن بر رعيت خود ستم كند، گرچه رعيت او كافر باشند؛ زيراكه  –ت 
از اين رو واجب است كه با . رام كرده استخداوند روا داشتن ستم را بر بندگانش ح

همة مردم روي زمين به عدالت رفتار شود و اگر مسلمانان ستم را از ستمديدگان دور 
اند تا براي احقاق حق و از بين  شوند؛ زيرا آنها موظف شده نكنند، گناهكار شناخته مي

ستگاري آنان را بردن باطل و نابود كردن ظلم در زمين جهاد كنند و اين امر موجب ر
يابد و فقط به خاطر  سازد بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر تحقق مي فراهم مي
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اند؛ چنانكه  دهاند كه به سود مردم آفريده ش همين كار، آنها بهترين ملتها شناخته شده
  : فرمايد خداوند مي
 É>ù& y‰ Ÿ2 ÉΑ#u™ tβöθtãó Ïù t⎦⎪Ï%©!$# uρ ⎯ ÏΒ óΟÎγÎ=ö6s% 4 (#θç/¤‹x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ ãΝ èδx‹s{r'sù 

ª!$# öΝ ÍκÍ5θçΡ ä‹Î/ 3 ª!$# uρ ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9 $#    )11 ،آل عمران(  
همچون رفتار و كردار قوم فرعون و كساني كه پيش از ايشان بودند و آيات ما «

كردند، پس خدا آنان را به گناهانشان گرفت و خداوند  را تكذيب مي
  ».شديدالعقاب است

  : فرمايد وند متعال ميهمچنين خدا
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ÏΒ≡§θs% ¬! u™!# y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ 

öΝ à6̈ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& (#θä9Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“ uθø)−G=Ï9 ( 

(#θà)̈? $# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# 7Î6yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès?    )8 ،مائده(  
اي مؤمنان بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري گواهي «

دادگري كنيد كه . دهيد و دشمنانگي قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد
ازخدا بترسيد كه خدا آگاه از هر آن . تر است دادگري به پرهيزگاري نزديك

  ».يدده چيزي است كه انجام مي
اين امر كه مسلمانان ظلم را از مظلوم كافري كه تحت ستم است برطرف نمايند، 

واگر طلب امنيت و مصونيت كرد، «: گويد سي ميسرخ. عدالت و دادگري است
منظورش يكي از پادشاهان اهل جنگ است، بر اين اساس كه به او اجازه داده شود تا در 

ي بكند؛ يعني، قتل و خونريزي انجام دهد خواهد حكمران سرزمين خود آن گونه كه مي
  1».، همكاري و ارتباط برقرار نمودن با او ناجايز است...و 

  مقابله با داعيان راه خدا و جلوگيري از رسانيدن دعوت –ج 
مردم  از جانب خداوند عزوجل بر مسلمانان فرض است كه پيامهاي الهي را به تمامي

  : فرمايد برسانند؛ خداوند مي
 ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n? tã >οuÅÁt/ O$tΡ r& Ç⎯tΒ uρ © Í_ yèt6̈? $# ( 

z⎯≈ ysö6ß™ uρ «!$# !$tΒ uρ O$tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $#    )108 ،يوسف(  
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خوانم و پيروان  بگو اين راه من است كه من با آگاهي و بينش به سوي خدا مي«
  ».باشم دانم و من از زمرة مشركان نمي منزه مي و خدا را چنين مي باشند من هم

دارند و مانع  و دشمنان خدا، دوستان او را از رسانيدن دعوت خدا به بندگانش باز مي
دهند كه  گردند همان طور كه به داعيان اجازه نمي رساندن دعوت الهي به مردم مي

دهند  موانعي قرار مي دعوت به خدا را به گوش مردم برسانند و در برابر آنها مشكالت و
شوند بنابراين، خداوند بر بندگان مؤمن خود  كه ميان دعوت و داعيان و مردم مانع مي

  1.دارد، بجنگند واجب كرده است كه با هر كس كه آنان از راه خدا باز مي
  : فرمايد خداوند متعال مي
 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. (#ρ‘‰|¹uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# ¨≅|Êr& öΝßγn=≈ uΗùår& ∩⊇∪ š⎥⎪Ï%©!$# uρ 

(#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# (#θãΖtΒ#u™ uρ $yϑÎ/ tΑ Ìh“ çΡ 4’n? tã 7‰ £ϑptèΧ uθèδ uρ ‘,ptø: $# ⎯ÏΒ 

öΝ ÍκÍh5§‘   t¤ x. öΝåκ÷] tã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ yxn=ô¹r& uρ öΝ çλm;$t/ ∩⊄∪ y7Ï9≡ sŒ ¨βr'Î/ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. 

(#θãèt7̈? $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# ¨βr& uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θãèt7̈? $# ¨,ptø: $# ⎯ÏΒ öΝ ÍκÍh5§‘ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î ôØo„ 

ª!$# Ä¨$̈Ζ=Ï9 öΝ ßγn=≈ sWøΒ r& ∩⊂∪ # sŒÎ* sù ÞΟçF‹É) s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. z>÷|Øsù É>$s%Ìh9 $# #© ¨Lym 

!# sŒÎ) ó/èφθßϑçFΖsƒùR r& (#ρ‘‰à±sù s−$rO uθø9 $# $̈ΒÎ* sù $CΖtΒ ß‰ ÷èt/ $̈ΒÎ) uρ ¹™!# y‰ Ïù 4© ®Lym yìŸÒs? 

Ü>öptø: $# $yδ u‘# y—÷ρ r& 4 y7Ï9≡ sŒ öθs9 uρ â™!$t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ ]ω öΝ åκ÷] ÏΒ ⎯ Å3≈ s9uρ (#uθè=ö6u‹Ïj9 

Ν à6ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ 3 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ⎯n=sù ¨≅ÅÒãƒ ÷Λàι n=≈ yϑôãr&    
  )4 – 1 ،محمد(  

دارند، خدا همة كارهاي  راه خدا باز مي گردند و مردمان را از كساني كه كافر مي«
نمايد و اما كساني كه ايمان بياورند و كارهاي نيك و شايسته  ايشان را باطل مي

بكنند و چيزي را باور دارند كه بر محمد نازل شده است و آن هم حق است و 
بخشايد و بديهايشان  از سوي پروردگارشان آمده است، خداوند گناهانشان را مي

اين بدان خاطر است كه . سازد گيرد و حال و وضعشان را خوب مي ديده ميرا نا
كنند كه از سوي  كنند و مؤمنان از حقي پيروي مي كافران از باطل پيروي مي
اين گونه خدا براي مردم مثالهاي ايشان را بيان . پروردگارشان آمده است

را بزنيد و همچنان شويد، گردنهايشان  هنگامي كه با كافران روبرو مي. دارد مي
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در اين هنگام . كوبيد ادامه دهيد تا به اندازة كافي دشمن را ضعيف و درهم مي
گيريد  گذاريد و يا فديه مي بعدها يا بر آنان منت مي. محكم ببنديد) اسيران را(

برنامه اين . گيرد نهد و نبرد پايان مي تا جنگ، بارهاي سنگين خود را بر زمين مي
گرفت، اما خدا خواسته است  خواست خود از آنان انتقام مي ياست و اگر خدا م

شوند،  كساني كه در راه خدا كشته مي. بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد
  ».گذارد مزد نمي گيرد و بي خداوند هرگز كارهايشان را ناديده نمي

هداف براساس مطالب ذكر شده اين موضوع به اثبات رسيد كه جهاد، دربرگيرنده ا
شود كه جهاد از  واال و منافعي بزرگ براي مسلمانان و ديگران است و نيز مشخص مي

هاي مهم آن است و ستون پشتيباني دولت اسالمي و باعث تحكيم  آثار هجرت و نتيجه
  1.گردد هاي اسالم محسوب مي پايه
گيرد؛ چراكه دشمنانش  يقيناً امت، بدون ارتش قوي، در معرض نابودي قرار مي«

ترسند، اما با داشتن لشكري قوي، دشمنان به  دوزند و ازآن نمي چشم طمع به آن مي
گذارند و به هيچ وجه فكر تجاوز و حمله به چنين امتي به دل دشمن   ارادة آن احترام مي

  2».گردد راه نخواهد يافت كه در نتيجه صلح و آرامش حاكم مي
  
  نخستين سرايا و غزوات قبل از جنگ بدر : سوم

و تشكيل دولت اسالمي در   ا استقرار مسلمانان در مدينه به رهبري پيامبر اكرمب
اي كه از سوي  جامعة جديد، مسلمانان و رهبرشان متوجه وضعيت اطراف خود و حمله

بايست مسيرش را  دشمنان دعوت در انتظار آنها بود، گرديدند؛ چراكه دعوت اسالمي مي
  .داد اطر آن فرستاده شده بود، ادامه ميبه سوي هدف عالي خود كه محمد به خ

هايشان قرار داده  قريش در مكه، پرداختن به مسئلة رهبري مدينه را در اولويت برنامه
بودند؛ زيرا آنها به هيچ وجه راضي نبودند كه اسالم ابراز موجوديت كند و كياني داشته 

كرد و بناي شرك  مي باشد؛ چراكه اسالم و تشكيل حكومت اسالمي، كيان آنها را تهديد
دانستند كه موجوديت اسالم، به معني پايان  پس آنها به يقين مي. شكست را درهم مي

دانستند كه  از اين رو الزم مي. يافتن جاهليت و شرك و رسوم پدران و نياكان آنان است
از  را  اهل مكه تمام تالش خود را مبذول داشتند تا پيامبر اكرم. در برابر اسالم بايستند

هجرت و رسيدن به مدينه باز دارند بنابراين، موضعي خصمانه در مقابل اسالم و نابود 
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نيز ادامه   اين دشمني همچنان بعد از هجرت پيامبر اكرم. كردن مسلمانها اتخاذ كردند
كند كه او با اميه بن  از سعد بن معاذ روايت مي  يافت؛ چنانكه عبداهللا بن مسعود

آمد و  گذشت، نزد سعد مي اميه هرگاه از مدينه مي. دوست بود) كافر قريشي(خلف 
به   بعد از آمدن پيامبر اكرم. گزيد رفت، نزد اميه اقامت مي هرگاه سعد به مكه مي

يه رحل اقامت گزيد و به مدينه، سعد به قصد عمره رهسپار مكه شد و در آنجا نزد ام
اميه هنگام ظهر به . را طواف كنم هرگاه حرم خلوت شد، به من بگو تا كعبه: اميه گفت

: ابوجهل گفت. ابوجهل برخورد نمود در اثناء راه، با. اتفاق سعد براي طواف بيرون شد
ابوجهل به سعد . سعد است: ست كه با تو همراه است؟ اميه گفت؟ اين كي!اي اباصفوان

ا آن نمايي در حالي كه شم تو با امنيت كامل در مكه، خانة خدا را طواف مي: گفت
به خدا سوگند اگر ! ايد؟ شخص را كه از دين خود دست كشيده است، جاي داده

به خدا سوگند : يز صدايش را بلند كرد و گفتسعد ن. گشتي اباصفوان نبود، سالم برنمي
اگر تو مرا از طواف خانه خدا بازداري، من تو را از چيزي باز خواهم داشت كه بر تو 

اين داستان بيانگر . تجاري شما از كنار مدينه به شام استدشوارتر خواهد بود و آن راه 
باشد و اين عملكرد جديدي در  توزي سران قريش نسبت به اهل مدينه مي خشم و كينه

برابر اهل مدينه است كه قبل از تشكيل دولت اسالمي، اهل مكه چنين رفتاري با آنها 
نياز به اين نداشت كه در پناه نداشتند و هيچ يك از اهل مدينه براي وارد شدن به مكه 

كسي وارد شود و قريشيان قبل از تشكيل دولت اسالمي در مدينه از اينكه به جنگ با 
  : گفتند آنها خطاب به اهل مدينه ميورزيد، حتي  اهل مدينه بينديشند، اكراه مي

اي از عرب كه دوست نداريم ميان ما و آنها جنگ بروز  تنها قبيله! سوگند به خدا«
هاي تجاري قريش در  نمايد كه قافله اين داستان نيز بر اين داللت مي. 1د، شما هستيدكن

بردند و دولت  راه خود به سوي شام تا زمان بروز اين واقعه كامالً در امنيت به سر مي
اي  كرد و مكه تحريم اقتصادي نشده بود و اموال هيچ قافله اسالمي با آن برخورد نمي

  .ه بودمصادره و ضبط نگرديد
گردند كه با دولت  پس در واقع زمامداران مكه شروع كنندگان جنگ محسوب مي

اسالمي در مدينه در افتادند و مسلمانان را اهل جنگ شمردند و به آنها اجازة ورود به 
  2.شد مكه به جز در صورتي كه كسي آنها راپناه داده باشد، داده نمي
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آمده است  داود سنن ابيي است كه در دليل ديگري كه مؤيد اين مطلب است، روايت
پرستان اوس و خزرج، زماني كه  و ديگر بت» ابن ابي«كافران قريش به «: گويد و مي

در مدينه بود و قبل از وقوع غزوة بدر، نامه نوشتند كه شما اين مرد را   پيامبر اكرم
يد و يا اينكه ما با همة ايد و سوگند به خدا يا بايد با او بجنگيد و او را بيرون كن پناه داده

نيرو به سوي شما هجوم خواهيم آورد تا با شما بجنگيم و با زنانتان را به اسارت بگيريم 
. وارد جنگ شوند  آنها نيز پذيرفتند كه با پيامبر اكرم. و براي خود مباح قرار دهيم
يش شما قر: بي و همراهانش ديدار كرد و فرمودبا ابن ا. رسول خدا از ماجرا مطلع شد

توانند شما را به بال و مصيبت گرفتار نمايند؛ بلكه شما  اند آنان نمي را تهديد كرده
شما ! خواهيد خود را گرفتار بال و مصيبت نماييد و عليه خود توطئه كنيد خودتان مي

را   وقتي آنها اين سخنان پيامبر اكرم. خواهيد با فرزندان و برادرانتان بجنگيد مي
  1.د شدندشنيدند، پراكن

گردد كه فتنه  ، اين رهبر و مربي، آشكار مي در اينجا عظمت و حكمت پيامبر اكرم
آن . را در نطفه خفه كرد و حس ناسيوناليستي آنها را بيدار كرد و بر آن انگشت گذاشت

بنابراين، . دانست حضرت به خوبي احساسات نهفته وجود انساني و تعامل با آن را مي
ما مسلمانان به شدت به چنين بينش . ركان يثرب تأثير گذاشتسخن او در وجود مش

  .بزرگي در خنثي كردن و از بين بردن تالشهاي مشركان زمان خود نيازمنديم
بعد از آنكه قريش با دولت اسالم در مدينه درصدد جنگ برآمد و خداوند نيز به 

  .مشابهي داشته باشد مسلمانان اجازه جنگ داد، طبيعي بود كه دولت مدينه با آنان رفتار
در تحكيم و تثبيت جايگاه دولت نوپا، شكل ديگري   بنابراين، فعاليت پيامبر اكرم

هاي نظامي و آمادگي براي  از آن پس، فعاليت ايشان به فرستادن دسته. به خود گرفت
  .بيرون رفتن در جنگها متوجه نبرد متمركز گرديد

  
  غزوة ابواء -1

در ماه صفر سال دوم هجرت به همراه دويست نفر از   اكرماي كه پيامبر  اولين غزوه
مسلمانان كه تعدادي از آنان سواره و تعدادي پياده بودند، به قصد آن عزيمت فرمود، 

اي هستند كه در  ابواء و ودان منطقه. گويند نيز مي 1بود و آن را غزوة ودان 2غزوة ابواء
                                                           

 .3004، شمارة حديث 21ص  ،3، ج سنن ابي داود - 1
 .گفته شد به خاطر وبايي كه در آن بود، ابواء ناميده شده بود - 2
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د؛ در اين غزوه جنگي رخ ندا. ه داردصلاند و از هم شش مايل فا كنار هم واقع گرديده
  2.بلكه با بني ضمره از كنانه پيماني بسته شد

  
  سريه عبيداهللا بن حارث -2

تعداد مسلمانان شصت . 3برافراشت، در اين سريه بود  اولين پرچمي كه پيامبر خدا
 نفر و همگي از مهاجران بودند و تعدادنيروي دشمن اعم از سواره و پياده دويست نفر

درگيريها و زد و . فرماندهي مشركان را ابوسفيان بن حرب برعهده داشت. بود
خوردهايي ميان دو طرف در كنار آبي در وادي رابغ صورت گرفت كه سعد بن ابي 
وقاص اولين تير را در راه اسالم انداخت و اين سريه بعد از بازگشت از ابواء صورت 

  4.گرفت
  

  سريه حمزه بن عبدالمطلب -3
بعد از بازگشت از غزوة ابواء به مدينه، حمزه بن   پيامبر اكرم: گويد سحاق ميابن ا

عبدالمطلب را به همراه سي نفر سواره نظام از مهاجران به سيف البحر از ناحيه عيص 
اين گروه در آن ساحل با ابوجهل بن هشام كه سيصد سوار از اهل مكه را . فرستاد

دي بن عمرو جهني كه هم پيمان هر دو طرف بود، مج. كرد، برخورد نمودند همراهي مي
  5.ميانجيگري كرد و مانع جنگيدن آنان شد و در نتيجه كارزاري صورت نگرفت

  
  6غزوه بواط -4

به اتفاق دويست نفر از يارانش به   در ماه ربيع االول سال دوم هجرت، پيامبر اكرم
يش حمله كند كه اميه بن خواست به كارواني از قر او مي. قصد اين غزوه عزيمت كرد

خلف به اتفاق صد نفر و دو هزار و پانصد شتر در آن بود، اما كاروان تجاري قريش، 

                                                                                                                                                    
 .اي است نزديك ابواء قريه - 1
 .54، محمد شيت خطاب، ص جيش النبي - 2
 .7، ص 2، ج طبقات ابن سعد - 3
 .40، ص 1محمد بكر آل عباد، ج . ، دحديث القرآن عن غزوات الرسول - 4
 .595، ص 2، ج سيره ابن هشام - 5
 .بواط كوهي از كوههاي جهينه است كه در ناحيه رضوي نزديك ينبع قرار دارد - 6
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به   آنجا را ترك نموده بود بنابراين، پيامبر خدا  اندكي قبل از رسيدن پيامر اكرم
  .مدينه مراجعت نمودند

  
  1غزوه عشيره -5

ن قريش رفت و در مدينه اباسلمه بن به سراغ كاروا  در اين غزوه، پيامبر اكرم
اواخر جمادي االول و اواخر   رسول خدا. عبداالسد را جانشين خود مقرر كرد

جمادي اآلخر را در آنجا اقامت نمود و سرانجام با بني مدلج و هم پيمانانشان از بني 
سپس به مدينه بازگشت و برخوردي صورت نگرفت؛ . ضمره پيمان عدم تعرض بست

خبر . 2روان مورد نظر چند روز قبل از راه ساحلي راه شام را در پيش گرفته بودزيرا كا
خود بيرون آمدند و با پيامبر اين ماجرا به قريش رسيد؛ قريش براي حمايت كاروان 

  3.در ميدان بدر برخورد كردند كه جنگ بزرگ بدر اتفاق افتاد اكرم
  

  سريه سعد بن ابي وقاص -6
اي همراه هشتاد نفر  سعد بن ابي وقاص را در سريه  امبر اكرمبعد از غزوة عشيره، پي

سپس برگشت و . او نيز تا منطقة خرار در سرزمين حجاز پيش رفت. از مهاجران فرستاد
  4.چيزي مبني بر حيله و نيرنگ دشمنان مشاهده ننمود

  
  غزوه بدر اولي -7

را غارت كردند و  كرز بن جابر فهري و تعداد اندكي از مشركان چراگاههاي مدينه
درصدد تعقيب و متواري   پيامبر اكرم. برخي از شتران و چهارپايان را به غارت برد

گويند اين وادي در ناحيه  كردن آنان برآمد، تا اينكه به واديي رسيد كه به آن سفوان مي
  5.به مدينه بازگشت  بدر قرار داشت، اما كرز بن جابر را نيافت و پيامبر اكرم

                                                           
، 2، ج مراصد االطالع. جايي است كه ميان مكه و مدينه از ناحيه ينبع كه بر ساحل درياي سرخ قرار دارد - 1

 .943ص 
 .10، ص 2، ج طبقات ابن سعد - 2
 .11همان، ص  - 3
 .455، ص 1، ج مراصد االطالع. زديك جحفهجايي است در حجاز ن - 4
 .601، ص 2، ج سيره ابن هشام - 5
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  1ه عبداهللا بن جحش اسدي به نخلهسري -8
پيامبر خدا، عبداهللا بن جحش را به اتفاق هشت نفر از مهاجران در آخرين روز رجب به 
نخله در جنوب مكه براي كسب اطالعات و آگاهي از اخبار قريش فرستاد، اما آنها به 

و كاروان، هاي بازرگاني قريش حمله كردند و بر آن پيروز شدند و فرمانده  يكي از قافله
عمرو بن حضرمي، را كشتند و دو نفر از مردانشان به نامهاي عثمان بن عبداهللا و حكم 

به اين غنيمتها   پيامبر اكرم. بن كيسان را اسير كردند و آنها را با خود به مدينه آوردند
  : اينكه اين آيه بر وي نازل گرديد دست نزد تا
 y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯ tã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ# tysø9 $# 5Α$tFÏ% ÏμŠÏù ( ö≅è% ×Α$tFÏ% ÏμŠÏù ×Î6x. ( <‰|¹uρ 

⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 7ø à2 uρ ⎯Ïμ Î/ Ï‰ Éfó¡yϑø9 $#uρ ÏΘ#ty⇔ ø9 $# ßl# t÷zÎ) uρ ⎯Ï&Î# ÷δ r& çμ ÷ΨÏΒ 

çt9 ø.r& y‰Ψ Ïã «!$# 4 èπ uΖ÷GÏ ø9 $#uρ çt9 ò2 r& z⎯ ÏΒ È≅÷Fs)ø9 $# 3 Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝä3tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 4© ®Lym 

öΝ ä.ρ–Šãtƒ ⎯ tã öΝ à6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜtGó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝ ä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯Ïμ ÏΖƒÏŠ 

ôMßϑuŠsù uθèδ uρ ÖÏù% Ÿ2 y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ôMsÜÎ7ym óΟßγè=≈ yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ$#uρ ( 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é&uρ Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $yγŠÏù šχρà$Î#≈ yz    )217 ،بقره(  
بزرگ ) گناهي(پرسند، بگو جنگ در آن  رة جنگ در ماه حرام مياز تو دربا«

است، ولي جلوگيري از راه خدا و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج 
تر از آن است و برگرداندن  ساكنانش از آن و كفر ورزيدن به خدا، نزد خدا مهم

ر بتوانند پيوسته با شما خواهند جنگيد تا اگ. مردم از دين بدتر از كشتن است
شما را از آئينتان برگردانند، ولي كسي كه از شما از آيين خود برگردد و در حال 

رود و ايشان ياران  كفر بميرد، چنين كساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي
  ».مانند باشند و در آن جاويدان مي آتش مي

اولين غنيمتي كه . داشتاموال غنيمت و دو اسير را بر  با نزول اين آيه پيامبر اكرم
مسلمانان به دست آوردند، در اين سريه بود و عمرو بن حضرمي اولين فردي بود كه 
توسط مسلمانان كشته شد و عثمان بن عبداهللا و حكم بن كيسان اولين كساني بودند كه 

  2.مسلمانان به اسارت گرفتند
                                                           

 .واديي است كه قبيله هوازن در جنگ حنين در آن اردو زدند - 1
 .43، ص 1، ج حديث القرآن من غزوات الرسول - 2



799  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

  درسها و آموختنيها: چهارم
  جهاد چه زماني مشروع گرديد؟ -1
كتر شيخ محمد ابوشهبه بر اين باور است كه جهاد در اوايل سال دوم هجري مشروع د

گرديده و علت آن را چنين بيان نموده است كه مسلمانان در سال اول به سامان دادن 
اوضاع ديني و دنيوي خود مانند ساختن مسجد نبوي و امور زندگيشان و راههاي كسب 

از قبيل برقرار نمودن پيمان برادري ميان خود و  درآمد و منظم كردن اوضاع سياسي خود
پيمان بستن با يهودياني كه ساكن مدينه بودند تا از شر آنان درامان باشند، مشغول 

  2.در اواخر سال اول هجري اجازه جهاد داده است: گويد استاد صالح شامي مي. 1بودند
  

  تفاوت سريه و غزوه -2
براي   مسلمانان كه به فرماندهي پيامبر اكرماي از  نگاران اغلب به هر دسته سيره

گويند؛ خواه در آن جنگي رخ داده باشد  رويارويي با دشمن بيرون آمده باشند، غزوه مي
  اي از مسلمانان كه پيامبر اكرم يا خير و يا اينكه تعداد آنها زياد بوده يا كم و به هر دسته

» بعث«ضور نداشته باشد، سريه يا آن را براي حمله به دشمن فرستاده و خود در آن ح
و اغلب . گرفت داد و گاه جنگي صورت نمي كنند و گاه در آن جنگي رخ مي اطالق مي

كردند، اندك بودند؛ چراكه وظيفة آنها فقط  ها شركت مي تعداد افرادي كه در اين سريه
رسول خدا در مجموع بيست و هفت غزوه را . ايجاد رعب و وحشت در دل دشمن بود

ها و  ماندهي كرد و حدود هشتاد و سه سريه و لشكر فرستاد و براي تمامي اين غزوهفر
ها در مدت كوتاهي كه با مقايسه با عمر ملتهاي ديگر بسيار اندك محسوب  سريه
  3.ريزي نمود شود يعني در ده سال برنامه مي

  
  ها سرشماري ساكنان مدينه و ارتباط آن با سريه -3

اول هجرت و بعد از انعقاد پيمان برادري دستور داد تا ساكنان در سال   پيامبر اكرم
انان مدينه در يك سرشماري مستقيم، شمرده شوند و اين آمارگيري مخصوص مسلم

تعداد » .هركس كه اسالم آورده است، اسم او را براي من بنويسيد«: بود؛ چنانكه فرمود
                                                           

 .76 – 75، ص 1، ابي شهبه، ج السيرة النبويه - 1
 .175، ص معين السيره - 2
 .12، ابي فارس، ص وه بدرفي ظالل السيره غز - 3
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ز اجراي اين آمارگيري مسلمانان و بعد ا 1رسيد جنگجويان آنان به هزار و پانصد نفر مي
ترسيم در حالي كه هزار و پانصد  آيا ما مي«: پرسيدند  با تعجب و شگفتي از يكديگر مي

؛ چراكه قبل از آن مسلمانان به خاطر احساس ترس و خطري كه داشتند، »نفر هستيم؟
يرون رفتن نيز آنها را از تنهايي ب  نمودند و پيامبر اكرم سالحشان را از خود دور نمي

و بعد از اين سرشماري، آغازي  2به هنگام شب منع كرده بود تا از خيانت درامان بمانند
ها گرديد و از اقدامات مهم ساماندهي در توسعة دولت نوپا  ها و غزوه براي شروع سريه

   3.بود
  
   پاسداري اصحاب از پيامبر خدا -4

كردند و براي  پاسداري مي به صورت شخصي از ايشان  اصحاب و ياران رسول خدا
  پيامبر اكرم«: م المؤمنين عايشه چنين روايت استدادند؛ چنانكه از ا او نگهباني مي

بود كه امشب نگهباني  كاش مرد صالحي از ياران من مي: فرمود. رفت شبي، خواب نمي
كيست؟ : فرمود. ن صداي اسلحه به گوش رسيدناگها. كرد داد و از من پاسداري مي مي
پيامبر خدا، راحت خوابيد تا اينكه . ام تا براي شما نگهباني دهم آمده. سعد هستم: فتگ

و اين جريان قبل از غزوه بدر » .4صداي نفس ايشان را در حالي كه خواب بود شنيديم
اين حديث بيانگر مشروعيت نگهباني و اينكه نبايد جانب احتياط را از . 5كبري بود

انگر اين موضوع است كه مردم بايد نگهبان سرپرست خود باشد و نيز بي دست داد، مي
باشند تا مبادا دشمنان به او آسيب برسانند و رسول خدا با وجود توكل قوي بر خداوند، 

  6.اين عمل را انجام داد تا در اين مورد به او اقتدا شود
  

                                                           
 .65، حميداهللا، ص الوثائق السياسه - 1
 .43، ص 5، ج الروض االنف - 2
 .163، شجاع، ص دراسات في عهد النبوه - 3
 .219، ص 3، كتاب التمني، ج صحيح البخاري مع فتح الباري - 4
 .230، ص 6ج  تفسير قرطبي، - 5
 .63، ص عمر محمد حميداني. ، دواليه الشرطه في االسالم - 6



801  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

  متن پيماني كه با بني ضمر بسته شد -5
، براي بني ضمره  اي است از محمد، پيامبرخدا اين نوشته. بسم اهللا الرحمن الرحيم«

بن بكر ابن عبد بن كنانه مبني بر اينكه مال و جان ايشان در امان است و بر عليه هر 
كس كه قصد جنگ با ايشان داشته باشد، ياري خواهند شد مگر اينكه با دين خدا از 

  .سرجنگ درآيند
ته باشد كه بتواند جامه پشميني را اي آب داش اين پيمان تا زماني كه دريا به اندازه

و نيز هرگاه آنان براي ياري كردن به مسلمانان فرا خوانده  1مرطوب گرداند، ادامه دارد
  ».شوند، بايد اجابت نمايند

در غزوه ابواء از فرصت طاليي پيش آمده استفاده نمود و پيماني   پيامبر اكرم
موقعيت سرزمين او داراي ارزش  نظامي با شيخ و رئيس قبيله بني ضمره بست؛ چون

. نظامي بود كه در نبرد ميان قريش و دولت نوپاي اسالمي موقعيت گرانبهايي داشت
با آنها پيمان بست كه در صورت وقوع برخورد مسلحانه بين   بنابراين، پيامبر اكرم

بدر اين تا زمان واقعة   طرف باشند و برنامة پيامبر اكرم اهل مدينه و اهل مكه، آنها بي
هايي كوچك از مهاجران در دل كاروانهاي قريش،  گونه بود كه با فرستادن مجموعه

كرد و كاروانها نيز با خود نيرو و لشكري همراه نداشتند كه آنها  ترس و دلهره ايجاد مي
  2.را حمايت كند و اين امري بود كه تا آن لحظه قريش به آن نينديشيده بودند

هم پيمانان آنان به مدينه كه بازار و منبع درآمد آنان بود، نزديك بودن بني ضمره و 
اي جز در پيش گرفتن راه مسالمت و مصالحه  آنان را در موقعيتي قرار داده بود كه چاره

  3.تن دادند  با دولت نوپاي اسالمي نداشتند بنابراين، به بستن پيمان با پيامبر اكرم
ست اسالمي گاهي مسلمانان را وادار اين پيمان بيانگر آن است كه مقتضيات سيا

نمايد تا با هر دسته و تشكل موجود، پيمان نظامي يا اقتصادي يا تجاري ببندد و نيز  مي
بيانگر اين امر است كه قرارداد و پيمان سياسي، ريشه و اساسي در شريعت دارد و 

ايجاب رود، آن را  ضرورتي است كه دور كردن زيان موجود يا زياني كه انتظارش مي
بنا شده است و » جلب منفعت و دفع ضرر«اين پيمان براساس قاعدة معروف . 4نمايد مي

                                                           
 .كنايه از دوام و استمرار است - 1
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بايست در  بايد اصل پيمان، هدف شرعي و مشخصي داشته باشد و مسلمانان مي
تصميمات اتخاذ شده در اين پيمان نقش داشته باشند، اما اگر مسلمانان مانند پيمانهاي 

كند و  د پس چنين چيزي با اصل شرعي انطباق پيدا نميامروزي فقط پيرو و مجري باشن
رهبري امت بايد در هر زمان و هر حركت سياسي، كامالً و به صورت همه جانبه رسول 

نه به خود زيان «: گويد قاعدة معروف شرعي را كه مي خدا را الگوي خود قرار دهد و
  .را درك نمايد 1»برسانيد و نه به ديگران

  : گويد ربارة اين قاعده ميزرقاء د شيخ مصطفي
گردد و نصوصي از قرآن و سنت به آن  اين قاعده از اركان شريعت محسوب مي«

دهد و زياني كه از آن نهي شده، هم زيان عمومي و هم زيان فردي است و  گواهي مي
بايد قبل از وقوع آن به وسيلة راههاي پيشگيري ممكن آن را دور كرد و بعد از واقع 

برد و از تكرار آن  تدابير و اقدامات ممكن كه آثار آن زيان را از بين مي شدن زيان با
كند كه  همان طور كه بر اين اصل داللت مي. كند، بايد آن را از بين برد جلوگيري مي

  2.ترين آن را انتخاب نمود هنگام قرار گرفتن در معرض ضررهاي گوناگون، بايد سبك
كند كه براي دولت اسالمي  ين مطلب را اثبات مينامه ا همچنين اين قرارداد و پيمان

جايز است كه با دولتهاي ديگر معاهده و پيمان دفاعي ببندد و امضاء كند و حتي فراتر 
اي مرتب  كرد و هيچ زياني بر چنين معاهده از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا مي

پيمان را بر  گرديد، بر دولت اسالمي در چنين وضعيتي واجب است كه دولت هم نمي
ضد متجاوزان ياري كند همان طور كه براي دولت اسالمي جايز است كه از دولت هم 
پيمان بخواهد كه او را با سالح و مردان جنگي كمك كند تا آنها زير پرچم دولت 

  3.اسالمي بر ضد دشمنان كافر بجنگند
ز سرجنگ وارد ضمره بر اين مبنا پيمان بست كه با دين خدا ا با بني  پيامبر اكرم

نشوند؛ آن گاه هركس بر آنها تجاوز كرد يا تالش نمود كه بر آنها تجاوز كند، مسلمانان 

                                                           
و اين حديث  1896، شماره 39، ص 2ج . در اصل اين قاعده، حديثي است كه ابن ماجه روايت كرده است - 1
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نمود كه با دين اسالم  ضمره را متعهد مي اين پيمان، بني. به ياري آنان خواهند شتافت
  1.وارد جنگ نشوند و مانع گسترش و نشر آن نگردد

گرديد  نظامي براي مسلمانان محسوب مي نامه همچنين امتيازي سياسي و اين پيمان
  2.كه در آن روز از ارزش زيادي برخوردار بود

  
  3اولين مردي كه در راه خدا تيرانداخت -6

اي بود كه رويارويي نظامي مسلمانان و مشركان در  سرية عبيده بن حارث، اولين سريه
  وقاص ابيآن رخ داد و جنگ ميان دو طرف منجر به تيراندازي گرديد و سعد بن 

اين جنگ، زياد طول نكشيد و هر دو . اولين نفر عرب بود كه در راه خدا تير انداخت
قهرمان اين جنگ سعد بن . نشيني و تجديد قوا گرفتند گروه تصميم به عقب

ترين نقش را در از بين بردن آمادگي دشمن براي ضد حمله  او بزرگ. بود وقاص ابي
دشمن، ثبات و استقامت آنان را بر هم زد و با تيراندازي  ايفا نمود و با تيرباران كردن

يك ستون دفاعي به وجود آورد كه زمينه را براي عقب نشيني سالم مسلمانان هموار 
كرد و در آن روز عتبه بن غزوان و مقداد بن اسود كه قبالً مسلمان شده بودند به سوي 

در يك محل نظامي اسالمي   صوقا سعد بن ابي. مسلمانان گريختند وبه آنها پيوستند
اش كه آكنده از كارهاي بزرگي  گوي سبقت را از ديگران ربود و اين عمل او در كارنامه
  .است كه براي ياري دين خدا انجام داده است، ثبت گرديد

  
  اي كه با جهينه منعقد گرديد نامه متن پيمان -7
جنگ با ايشان را داشته باشد  جانها و اموالشان در امان است و بر عليه هر كس كه قصد«

نشين مشمول اين  يا بر آنها ستم كند، ياري خواهند شد و نيكوكاران و پارسايان باديه
  4».گردد عهدنامه كه با شهرنشينان بسته شده است، مي

ي ميان لشكر ن از ميانجيگري مجدي بن عمرو جهنتوا نامه را مي تأثير اين پيمان
ريش كه ابوجهل فرماندهي آن را به عهده داشت و حمزه بن عبدالمطلب و قافلة ق
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در حالي كه آنها در . 1كرد، درك نمود سيصد سوار از سواران قريش آن را حمايت مي
اي كه تحت نفوذ جهينه بود، رو در رو قرار گرفتند و براي  ناحيه عيص در منطقه
خته شود، اد شده افروقبل از اينكه آتش جنگ ميان دو گروه ي. 2جنگيدن صف بستند

، كه از رهبران جهينه بود، ميانجيگري كرد تا از جنگ جلوگيري نمايد مجدي بن عمرو
و  مجدي. دو طرف صلح ايجاد نمايدجويانه خود، ميان  و توانست با تالشهاي صلح

مسلمانان از سخن او سرپيچي . قومش با هر دو گروه پيمان صلح امضاء نموده بودند
  3.شهرهاي خود بازگشتند و ميان آنها جنگي رخ ندادنكردند؛ پس هر دو گروه به 

توان به اين نتيجه رسيد كه بستن پيمان بين دولت اسالمي و  از اين معاهده مي
هاي مجاور، قبل از فعاليتهاي نظامي دولت اسالمي بوده است و بستن پيمان صلح  قبيله

اند،  مان صلح بستهبين دولت اسالمي و دولتهاي ديگري كه با دشمنان دولت اسالمي پي
اي نباشد كه روزي عليه  جايز است به اين شرط كه معاهدة آنان با همديگر به گونه

  . مسلمانان متحد گردند
تواند جنگيدن با دشمنان  گردد كه دولت اسالمي مي همچنين اين مطلب اثبات مي
از جنگ تواند رها كند، به اين شرط كه دست كشيدن  خود را با وجود آمادگي الزم، مي

  4.براي مسلمانان ضرري در بر نداشته باشد
پرستان گذاشت؛ چراكه كيان  نتايج بسيار ناگواري بر اردوگاه بت  سريه حمزه

قريش را تكان داد و هراس و ترس را در وجود مردان آن برانگيخت و باعث شد تا آنان 
ري كه تجارت و نمود؛ خط متوجه خطري گردند كه از جانب مسلمانان آنان را تهديد مي

  5.نمود قدرت اقتصادي آنها را تضعيف مي
محمد در يثرب ! اي قريش: حمزه دور شد و به مكه برگشت، گفتابوجهل، وقتي از 

هاي پيشتاز لشكر خود را فرستاده است و قصد دارد تا به ما  مقيم شده است و دسته
بپرهيزيد؛ زيرا او مانند  ضربه وارد كند؛ پس، از عبور كردن از راه او و نزديك شدن به او

به . ايد اي است كه بر شما خشمگين شده است؛ چون شما او را طرد نموده شير درنده
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ام مگر اينكه شيطانها  خدا سوگند كه او داراي جادو است، هيچ گاه او و يارانش را نديده
  .ام را در كنار آنها مشاهده كرده

؛ پس او دشمني است كه از 1دانيد شما دشمني و سرسختي دو پسر قيله را مي
  2.گيرد دشمنان ديگر كمك مي

  
  سريه عبداهللا بن جحش و نتايج حاصله از آن -8

  : برخي از نتايج مهم اين غزوه كه داراي درسها و آموختنيهاي بزرگي است عبارتند از
براي امير اين سريه   در اخبار مربوط به اين سريه آمده است كه پيامبر اكرم –الف 
نوشت و به او دستور داد كه آن را نخواند و به آن ننگرد مگر بعد از اينكه چيزي 

اي از اجراي اصل مهمي از اصول جنگ  مسافت دو روز راه را طي كنند و اين نمونه
پرستان  هاي جنگي است؛ زيرا يهوديان و بت است كه عبارت از مخفي نگاه داشتن نقشه

رفت كه  افشاء هدف مسلمانان انتظار مي زيادي در مدينه اقامت داشتند و در صورت
شد، به  آنان شتابان نقشه و جهت حركت اين سريه را كه به قصد قريش رهسپار مي

دانستند كه هدف  اطالع اهل مكه برسانند؛ پس حركت اين افراد در حالي كه خود نمي
  3.كجا است، باعث آسودگي خاطر فرمانده جنگ بود

توان به وضوح مشاهده نمود؛ چرا كه همة آنان  ه مياثر تربيت نبوي را در اين سري
را شنيدند و اطاعت نمودند و به   ترين اعتراضي سخن پيامبر اكرم بدون كوچك

اين عمل . حركت خود ادامه دادند تا اينكه به محل موردنظر رسيدند و نامه را باز كردند
ه خدا اين گونه از جان است كه در را  بيانگر قوت ايمان اصحاب و ياران پيامبر اكرم

  4.و مال خود بيم و هراسي نداشتند
قريش تالش كرد تا از قتلي كه در ماه حرام از جانب افراد سريه صوت گرفته  –ب 

برداري كند و جنگي تبليغاتي و متمركز به راه انداختند و تبليغاتي مغرضانه بر  بود، بهره
مي كه تا آن وقت هنوز برخي آثار آن قريش از تعاليم ابراهي. ضد مسلمانها شروع كردند

حرمت جنگ در ماههاي حرام و غيره : ر جامعه جاهلي وجود داشت از قبيلد
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اعتبار كردن و رسوا نمودن اسالم و مسلمانان  برداري نمود و از اين فرصت براي بي بهره
  1.كنند، استفاده كرد و معرفي آنان به عنوان متجاوزاني كه حرمتها را رعايت نمي

محمد و يارانش ماه حرام را حالل قرار دادند و در آن خونريزي راه «: نها گفتندآ
  2.انداختند و در ماه حرام اموال را به غارت بردند و مردان را اسير كردند

اي يافت  آنان در آغاز امر در اين نقشه خود موفق شدند و تبليغاتشان بازتاب گسترده
ن مسلمانان گذاشت و كساني كه در اين سريه و اثر محسوسي حتي در مدينه و در ميا

موقعيت . حضور داشتند، به خاطر جنگيدن در ماه حرام، مورد اعتراض قرار گرفتند
  3.ور نمايند دشوار گرديد، يهوديان نيز در اين صدد بودند تا آتش فتنه را شعله
تند  را به فال نيك گرفيهوديان كشته شدن عمرو بن حضرمي توسط واقد بن عبداهللا

يعني واقد آتش جنگ را » حضرمي حضرت الحرب«و » قد، وقدت الحربوا«: و گفتند
اين سخن يهوديان بيانگر خشم و كينه . برافروخت و حضرمي جنگ را پديد آورد
  4.دروني آنها نسبت به اسالم و مسلمانان بود

و در اين وقت پاسخ محكم . افراد سريه نيز در كار خود درماندند و پشيمان شدند
غيرقابل انعطاف خداوند نازل شد و قرآن اين جنايتكاران را رسوا كرد و استدالل آنها را 

  .باطل قرار داد
بازداشتن از راه خدا و از : حرام پاسخ داد و فرموددر اعتراض آنها به جنگ در ماه 

تري است و  مسجدالحرام و كفر ورزيدن به خدا از جنگيدن در ماه حرام گناه بزرگ
تر است و  ردن اهالي مسجدالحرام از آن از جنگيدن در ماه حرام نيز بزرگبيرون ك

قريش . تر است شكنجه دادن افراد به خاطر دينشان از كشتن در ماه حرام بدتر و بزرگ
مرتكب تمامي اين جنايتها و گناهان بزرگ شده بودند، اما آن را فراموش كرده يا ناديده 

پرست را عليه مسلمانان بشورانند و  هاي بت ي قبيلهخواستند تمام آنها مي. گرفتند مي
مردم را از گرويدن به ديني كه درصدد احياي حرمتها و مقدسات بود، متنفر و گريزان 

اي كه رسول خدا ناراحت شد و فرمانده سريه و يارانش را به خاطر كاري  كنند، به گونه
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زل شد كه با تمام قدرت به آن گاه آيات روشنگر الهي نا 1كه كرده بودند، سرزنش كرد
تبليغات مغرضانة قريش پايان داد و آن را مردود شمرد و توضيح داد كه گرچه در ماه 

دارد، نزد  شكند و از راه خدا باز مي حرام جنگ جايز نيست، اما كسي كه حرمتها را مي
  2.خداوند حرمتي ندارد

كه بر آن سوار بودند  سعد بن مالك و عتبه بن غزوان به دليل پيدا كردن شتري: ت 
و گم شده بود، از سپاه اسالم عقب ماندند، در اين هنگام قريش آمدند تا فدية دو اسير 

ترسم كه  مي: نپذيرفت و گفت  خود را پرداخت نمايند و آنها را آزاد كنند، پيامبر اكرم
د آن گاه سعد بن مالك و عتبه بن غزوان را گرفتار كرده باشيد تا اينكه سعد و عتبه آمدن

يكي از آنها به نام حكم بن كيسان . رسول خدا آن دو اسير را با پرداخت فديه آزاد كرد
اقامت گزيد و عثمان بن عبداهللا بن مغيره با حالت كفر   و نزد پيامبر اكرم 3مسلمان شد

  4.به مكه بازگشت
به بايست  حامل اين پيغام است كه فرمانده مي  اين شيوة برخورد پيامبر اكرم

سالمتي سربازان خود اهميت بدهد؛ چراكه سربازان جان خود را در راه ياري كردن دين 
هرگاه : گويند نظامي امروزي ميكنند و روانشناسان  خدا و برپايي دولت اسالم فدا مي

دهد در اينكه  سرباز احساس كند كه فرماندهي به او و سالمتي و امنيت وي اهميت مي
  5.دهد ز دارد، به خود ترديدي راه نمينهايت جانفشاني را ابرا

  ظهور تربيت امنيتي در ميدان –ث 
سريه عبداهللا بن جحش اهدافي را كه درصدد رسيدن به آن بود، كسب نمود و با يورش 
به مناطقي كه تحت نفوذ قريش بود، قدرت خود را به نمايش گذاشت كه اين سريه و 

آشفتگي و ترس آنان را بيشتر ساخت؛ دقت انجام عمليات، قريش را غافلگير نمود و 
حتي جاسوسهاي قريش نتوانستند آن را تحت نظر بگيرند و جهتي را كه سريه قصد 

با ابتكار نوشتن   عزيمت به آن را داشت، شناسايي كنند و اين امري بود كه پيامبر اكرم
شمن، اطالعاتي ريزي نموده بود تا قضيه كامالً سري بماند و د نامة محرمانه، آن را برنامه
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بود كه » غافلگير نمودن دشمن«در مورد حركت مسلمانها كسب ننمايد و اين براساس 
  1.رود يكي از اصول مهم جنگ به شمار مي

همچنين اين سريه و دستة نظامي بيانگر آن است كه لشكر اسالم را مرداني قوي و 
هاي  دادند و شيوه ام ميداد كه دشوارترين مسئوليتها و وظايف را انج نيرومند تشكيل مي
دانستند و توانايي انجام مسئوليتها را با تمام كفايت و قدرت داشتند  جنگي را خوب مي

  .نمايد كه اين امر بر روحيه بلند معنوي آنها دالت مي
همچنين آثار تربيت نبوي در ايجاد نظامي گسترده و منسجم از روحية فرمانده سريه 

كرد، ظاهر  اطاعت مي  ستي از دستورات پيامبر اكرمكه بدون هيچ گونه ترديد يا س
نوشته را نخواند تا اينكه دستور را كامالً   فرمانده براساس دستور پيامبر اكرم. شود مي

. اجرا كرد و از خود الگوئي نيكو ارائه داد و در وجود سربازانش حماسه و شور آفريد
و به آن عالقمند است پس با  هر كس از شما كه دوستدار شهادت است«: گفت  وي مي

تواند باز  پسندد، من اصراري بر همراهي او ندارم و مي ما بيايد و هر كس آن را نمي
  2».كنم گردد، اما من دستور پيامبر خدا را اجرا مي

  
  هاي نظامي ها و دسته اهداف سريه -9

بسياري از  آنها را فرماندهي نمود،  هايي كه پيامبر اكرم ها و غزوه با بررسي سريه
اهداف و برخي از درسها و آموختنيها را درك خواهيم نمود؛ پس با تفكر و انديشيدن 

هايي كه قبل از بدر انجام گرديده است، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه  در حركت سريه
 رند؛ چنانكه ابن سعدتمامي افراد آنها از مهاجران هستند و انصار در آن مشاركتي ندا

ها همه از مهاجران  چه همه بر آن اتفاق دارند اين است كه افراد سريهآن«: گويد مي
اند و پيامبر هيچ يك از انصار را به جايي نفرستاد تا اينكه آنها را در جنگ بدر با  بوده

نبال گرديد كه اهدافي را د و اين امري حساب شده محسوب مي 3خود همراه نمود
بيت قضية مهاجران در داخل و خارج دولت احيا و تث: نمود كه برخي عبارتند از مي

اسالمي؛ تضعيف اقتصاد قريش و محاصره آنان و باز پس گرفتن برخي از حقوق از 
دست رفته؛ تضعيف قريش از نظر نظامي؛ تمرين اصحاب بر خوب فراگرفتن فنون 
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جنگ؛ تحت نظر قرار دادن تحركات قريش؛ ترساندن دشمن داخلي در مدينه و اطراف 
توان  ها را مي سريه ترين اهداف اين همچنين مهم. يدن توان نظامي دشمنآن و سنج

  : چنين برشمرد
  ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان داخلي و خارجي –الف 
ها و غزوات موجب گرديد كه دشمنان دعوت و دولت اسالمي به توان نظامي  اين سريه

دولت اسالمي كه داراي  مسلمانان پي ببرند و در نتيجه هيچ موقع به فكر حمله به
پرستان اطراف مدينه از  هاي بت يهوديان و قبيله. لشكري آماده باش و فعال است، نيفتند

هاي كوچك و بزرگ يكي پس از  اين موضوع به شدت در هراس بودند و اعزام دسته
ديگري و بدون وقفه، رعب و وحشت مضاعفي ايجاد نموده بود كه اين امر باعث شده 

تر شود و  ها بيفزايد و قيمت كاالها گران ش بر تعداد پاسداران و نگهبانان قافلهبود تا قري
هاي قريش و صاحبان اموال در مكه نيز دچار ترس و هراس  عالوه بر آن مردان قافله

  1.گرديده بودند
  ها و كاستن از نقش اعراب جلب اعتماد برخي قبيله –ب 

هايي كه در اين  ن آنان و نيز با برخي از قبيلهپيمانا با قبيلة جهينه و هم  پيامبر اكرم
منطقه سكونت داشتند، پيمان بست تا آنها در نبردي كه ميان مكه و مدينه وجود دارد، 

كردند و  ها به قريش گرايش داشتند و با آنها همكاري مي چون اين قبيله«طرف باشند؛  بي
ن كريم آن را ايالف ناميده ميان آنها پيمان و قراردادهاي تاريخي وجود داشت كه قرآ

و قريش براساس اين معاهدات درصدد برقرار نمودن امنيت براي كاروانهاي  2است
  3».تجارت خود با شام و يمن بود
پيمان بستند، تأسيس دولت اسالمي،   ها با پيامبر اكرم بعد از آنكه برخي قبيله

  4.گرديد  خطري جدي براي تجارت قريش محسوب مي
آنان تا آن . نشين را تضعيف و نابود كرد ، نقش اعراب باديه بر خداهمچنين پيام

هايي كه در  كرد و قافله هاي تجاري را تهديد مي شدند كه قافله زمان قدرتي محسوب مي
توانست از آنجا عبور  كرد جز با پرداخت ماليات نمي مناطق تحت نفوذ آنها عبور مي
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ين درصدد بودند تا اين سياست گذشته را نيز با تشكيل دولت اسالمي آنها در ا. نمايد
دار اين امر كرز بن فهري گرديد، اما پيامبر  در ميان مسلمانان به اجرا بگذارند و عهده

 150جايي نزديك بدر كه از مدينه (خدا، فرصت را از او گرفت و كرز را تا سفوان 
را غزوة بدر اولي  نگاران اين تعقيب و گريز سيره. تعقيب كرد) كيلومتر فاصله دارد

نشين بود و از آن پس هيچ  اين غزوه درس مهمي براي همه اعراب باديه. اند ناميده
پروراند و هرگز مسلمانان به راهزنان  نشيني قصد يورش به مدينه را در سر نمي باديه

نشيني و انعقاد صلح كردند و  ماليات پرداخت نكردند؛ بلكه آنها را مجبور به عقب
  1.ز شر آنان در امان ماندندمسلمانها ا

  ها با فتوحات اسالمي رابطة سريه –ج 
هاي نظامي به منزلة تمرينهاي مقدماتي نظامي و مانورهاي ارتش  ها و دسته اعزام سريه

درپي نخستين سربازان اسالم، بيانگر  گرديد و فعاليتهاي پرخروش و پي  اسالم محسوب مي
  .بود  م در مدينه و به فرماندهي پيامبر اكرمشور و نشاط و پويايي دولت نوپاي اسال

رسيم  ها و لشكرها به اين نتيجه مي با بررسي نامهاي فرماندهان و سربازان اين سريه
ها، در تاريخ فتوحات اسالمي بسيار درخشيدند؛ مانند فرمانده  كه بعد از آن سريه

ابي وقاص و خالد  بن جراح و فاتح قادسيه و مدائن، سعد بن ةفتوحات شام؛ ابي عبيد
بن وليد، شمشير برهنة خدا وكسي كه روم را در معركة يرموك به زانو درآورد و عمرو 

هايي كه پيامبر  ها و غزوه سريه. بن عاص، فاتح مصر و ليبي و ساير فرماندهان ديگر
در حيات خود بر آن اشراف داشت، به منزلة تمرين عملي و متحركي براي  اكرم

  .كه بعداً شرق و غرب جهان را فتح كردندفرماندهاني بود 
روز عبارت بود از تمرين  زندگي اصحاب پيامبر، در طي بيست و چهار ساعت شبانه

صبح را با اداي نماز فجر با فرمانده : مستمر و برنامة منظم روزانه آنان از اين قرار بود 
نماز صبح، كليد زيباي به آنها تعليم داد كه خواندن   كردند و پيامبر اكرم كل آغاز مي
سه گره خوابيد، شيطان  وقتي شما مي«: ار از سرحالي و نشاط است و فرمودروزي سرش
اي در پيش داري و چون بيدار  بخواب كه تو شب طوالني: گويد زند و مي بر شما مي

شود؛ اگر وضوء بگيريد يكي ديگر از  شويد و نام خدا را بر زبان آوريد، يك گره باز مي
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شود و آن روز را سرحال و با  شود و اگر نماز بخوانيد، سومي نيز باز مي باز مي گرهها
  1.نشاط شب خواهيد كرد و اگر نه با تنبلي و خبث نفس به شب خواهيد رساند

رفتند و  آنان بعد از انجام فريضة الهي به دنبال انجام امور روزمرة خويش مي
آوردند و بعد از نماز عشاء استراحت  نمازهاي بعدي را نيز بدون تأخير به جاي مي

آن گاه در يك سوم آخر شب . شد كردند تا اينكه بخش عمدة شب سپري مي مي
اين عمل، دلهايشان را از روحانيت . شدند بيشترشان براي اداي نماز شب بيدار مي

انجام اين امور، عالوه بر امري ديگر . داد كرد و نشاط بيشتري به آنها مي ماالمال مي
انند آمادگي هميشگي و بيداري كامل و فعاليتها و تمرينها از قبيل اسب سواري و هم

تيراندازي بهترين نيرو و : فرموده بود  مسابقه دادن و تيراندازي بود كه پيامبر اكرم
  .آمادگي براي رويارويي با كافران است

كه چناننمود؛  همچنين رسول خدا آنها را به ساخت و تهية ابزار جنگي تشويق مي
تير، سه نفر را وارد بهشت خداوند به سبب يك «: گويد، رسول خدا فرمود عقبه مي

اي كه آن را به اميد خير، ساخته است؛ كسي كه آن را در تيركش قرار  سازنده: كند مي
سرگرميها به جز سه از : كند و فرمود در راه خدا شليك مي دهد و كسي كه تير را مي

ردن اسب با تمرين و آموزش؛ بازي مرد با همسرش و آماده ك: چيز درست نيست
تيراندازي و هر كس تيراندازي را آموخت سپس آن را ترك كرد، مرتكب ناسپاسي 

  2».نعمت بزرگي گرديده است
بهترين دوراني بود كه در آن عصر به   عصر و دوران اصحاب و ياران رسول خدا

لوحة زندگي خود قرار داده بودند و جستند و آن را سر تعاليم قرآني و الهي تمسك مي
كردند و با وجود اينكه تعدادشان اندك و  تمامي دستورات قرآن را در زندگي اجرا مي

فاقد امكانات بودند، اما در رويارويي با ملتهاي بزرگ روي زمين در شرق و غرب، چيره 
ت و خواري آنان شدند، اما با دوري مسلمانان از تعاليم آن و تبعيت ننمودن از قرآن، ذل

را فرا گرفت و ملتها از هر سو بر آنها يورش بردند و مسلمانان مانند كف برآمده روي 
  .سيل گشتند
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كردند، براساس  هاي نظامي براي تحقق آن تالش مي اهداف و امور مهمي كه دسته
ها، هدفشان فقط شناسايي و  نخستين سريه. كرد شرايط و اوضاع مختلف فرق مي

ها به تدريج هجومي شدند كه رعب  سنجي دشمن بود؛ سپس اين سريه اناكتشاف و تو
با . ساز بدر بود كرد و اين قبل از غزوه سرنوشت هاي قريش ايجاد مي و آشفتگي در قافله

ها، پاكسازي افرادي از  تثبيت قدرت مسلمانان بعد از جنگ بدر، هدف برخي از سريه
كعب بن اشرف : آن ضربه وارد كنند مانند يدند بهكوش دشمنان دولت اسالمي بود كه مي
كشتن كعب، باعث تأديب يهوديان گرديد و كشتن . و عصما بنت مروان وابي عفك

عصماء و ابي عفك، مشركان و منافقان مدينه را سركوب ساخت و جنگ احد كه به 
نشين به داراييهاي مدينه چشم  شكست مسلمانان انجاميد، موجب گرديد تا عربهاي باديه

مع دوختند تا جايي كه به برخي از گروههاي آموزشي خيانت كردند و حادثة رجيع و ط
ها را كه  پيامبر خدا، استراتژي نظامي را تغيير داد و سريه. بئرمعونه را به وجود آوردند

نشينان اعزام نمود تا آنها را به صورت قاطع  فرستاد، به سوي باديه قبالً به دنبال قريش مي
ها، حملة  ترين تاكتيك و روش اين سريه مهم. لگيرانه تأديب نمايندو سريع و غاف

  .نشين است غافلگيرانة اعراب باديه
كرد  هاي نظامي كوچك و بزرگ رسول خدا، نقش خود را ايفا مي بدين صورت دسته

داد، اما بعد از فتح  و وظيفة مخصوص خود را براي خدمت به اهداف دعوت انجام مي
  پيامبر اكرم. عنوان قدرتي نظامي و سياسي در منطقه تثبيت شدندمكه، مسلمانان به 

پرستي محسوب  هاي شرك و بت نيز تصميم گرفت هر چيزي كه به نوعي از نشانه
ها و  ها و لشكرهايي از مكه فرستاد تا بقيه نشانه شود، از بين ببرد بنابراين، سريه مي

هايي براي از بين بردن بتهاي  نكه سريهپرستي را از بين ببرند؛ چنا بت دولآ رمزهاي شرك
بزرگ عرب مانند عزي، مناه، الت، سواع و ذالخلصه و ديگر بتها و طاغوتها ترتيب داده 

  1.شد
از آن پس، دعوت اسالم به نواحي مختلف جزيره عربي رسيد و مردم گروه گروه 

اي نشر دين لشكر خلفاي راشدين بر  وارد دين خدا شدند و بعد از وفات پيامبر اكرم
خدا و از بين بردن موانعي كه بر سر راه دعوت قرار داشتند، رهسپار اقصي نقاط جهان 

گران اديان  هاي مثبت و فوري فتوحات اسالمي، تمامي تحليل گرديدند؛ چنانكه نتيجه
گران منصف، درصدد بررسي تعاليم  مختلف را حيرت زده كرده است، اما هرگاه تحليل
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ها و لشكرها، كه هستة اصلي  به فرماندهان و سربازان سريه  ر اكرمهاي پيامب و توصيه
هايي كه همواره  شود؛ توصيه حركت فتح اسالمي هستند، برآيند، حيرت آنها دور مي

  1.گرديد شد و در اعمالشان آشكار مي توسط خلفا و فرماندهان فتوحات، تكرار مي
به «: گفت يهر لشكري به آنها م روايت است كه پيامبر خدا با ارسال نانكه از انسچ

نام خدا حركت كنيد و مواظب باشيد كه پيرمرد كهنسالي را نكشيد و كودك و زني را 
به قتل نرسانيد و خيانت نكنيد و غنيمتهايتان را جمع كنيد و به خوبي و نيكويي رفتار 

  2».دارد گمان خداوند نيكوكاران را دوست مي نمائيد؛ بي
فرستاد، به آنان  لشكري مي  ئذ روايت است كه وقتي پيامبر اكرماز عبدالرحمان بن عا

با مردم انس بگيريد و رفتارتان را تغيير ندهيد و آنها را به اسالم فرا بخوانيد؛ چراكه اگر «: گفت  مي
  3».تر است از اينكه مردان آنها را بكشيد و زنانشان را اسير كنيد آنان اسالم را بپذيرند، پسنديده
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 .274، ص 7نن ابي داود، ج ، شرح سعون المعبود - 2
 .17، ص 6، صالحي، ج سبل الرشاد - 3



 

  

  پنجمفصل 
  استمرار ساختار تربيتي و علمي

هاي آغازين سورة بقره هستند كه صفات  هاي نازل شده در دوران مدني آيه نخستين آيه
دهد؛ سپس از اهل كتاب، يهود و  اهل ايمان و خصلتهاي كفار و منافقان را توضيح مي

ه آنان از گويد و پرده از چهرة حقيقي يهوديان برداشته شده است؛ چراك نصارا، سخن مي
اولين روزهاي گسترش دعوت اسالمي در مدينه در برابر آن ايستادند، در سورة بقره 

  1.بخش بزرگي به شرح صفت يهوديان و سرشت آنان اختصاص يافته است
ه خواهد كه دين اسالم را بپذيرند، آنان را نيز ب اين سوره عالوه بر اينكه از مردم مي

   :خواند پرستش خداي يگانه فرا مي
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ ç6ôã$# ãΝä3−/ u‘ “Ï%©!$# öΝ ä3s) n=s{ t⎦⎪Ï%©!$# uρ ⎯ ÏΒ öΝä3Î=ö6s% öΝ ä3ª=yès9 

tβθà) −Gs? ∩⊄⊇∪ “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{ $# $V©≡tÏù u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$oΨ Î/ tΑ t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ 

Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™ !$tΒ ylt÷zr'sù ⎯Ïμ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡tyϑ̈V9$# $]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξsù (#θè=yèøgrB ¬! # YŠ# y‰Ρr& 

öΝ çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès?    )22 -  21 ،بقره(  
اي مردم خداي خود را بپرستيد، آنكه شما را و كساني را آفريده است كه پيش «

خداي شما كسي است كه زمين را برايتان . اند تا پرهيزگار شويد از شما بوده
از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع بگسترد و آسمان را كاخي بيافريد و 

تا روزي شما گردند؛ پس شريك و همانندهايي براي  ثمرات را به وجود آورد
  ».دانيد خدا به وجود نياوريد؛ در حالي كه شما مي

هاي مدني، مسلمانان را از متصف شدن به صفات منافقان برحذر  همچنين آيه
داد؛ چراكه حركت  وپا و دولت جديد توضيح ميداشت و خطر منافقان را براي جامعة ن مي

نفاق بر ضد جامعه و دولت مسلمان در مدينه به وجود آمد و در مكه سابقه نداشت؛ زيرا 
در آنجا مسلمانان داراي چنان قدرت و نفوذي نبودند كه باعث شود گروهي از مردم از 

آنها نزديك نمايند و در  آنها بترسند يا به آنها اميد داشته باشند و در ظاهر خود را به
                                                           

 .و بعد از آن 27، ص 10، ج الظالل - 1
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. پنهاني عليه آنان توطئه و دسيسه كنند آن گونه كه منافقان به طور كلي اين گونه بودند
شود كه در آن از منافقان ذكر نشده  هاي مدني يافت مي اي از سوره بنابراين، كمتر سوره

داشته  باشد و اين بيانگر آن است كه اين حركت در دوران مدني به طور گسترده وجود
  1.است؛ گرچه بعداز گذشت نيمي از دوران مدني رو به ضعف گراييد

هاي مدني همچنان به سخن از عظمت خدا و حقيقت جهان هستي و تشويق به  آيه
هاي  داد و احكام را براي تربيت امت و تحكيم پايه بهشت و ترساندن از جهنم ادامه مي

ي برعهده خواهد گرفت و در راه خدا دولتي كه نشر دعوت خدا را بين تمام جوامع بشر
  .جهاد خواهد كرد، مقرر نمود

مسير علمي امت نيز با تحول مراحل دعوت و ساخته شدن جامعه و تأسيس دولت 
شد و قرآن نيز اهميت علم و عالمان را بيان نموده است و رسول خدا نيز در  متحول مي

اي در  بهاي حديث بابهاي ويژهاحاديثي از مقام شامخ علم و علما سخن گفته است و كتا
  .اند مورد فضيلت علم گشوده

ترين لوازم رسيدن به قدرت است؛ چراكه  امت يقين كرده بود كه علم و دانش از مهم
با . امكان ندارد خداوند به امت جاهلي كه از كاروان علم بازمانده است، قدرت بدهد

شد كه قرآن سرشار از آياتي تالوت و تدبر در قرآن به وضوح اين مسئله روشن خواهد 
قرآن، . نمايد كند و به طلب علم و تحصيل آن تشويق مي است كه جايگاه علم را بيان مي

  : جهالت و گمراهي است و فرموده است؛ چراكه كفر 2دهد علم را مقابل كفر قرار مي
 ô⎯ ¨Β r& uθèδ ìMÏΖ≈ s% u™!$tΡ# u™ È≅ø‹©9 $# # Y‰É`$y™ $VϑÍ← !$s%uρ â‘ x‹øts† nοtÅzFψ$# (#θã_ötƒuρ 

sπ uΗ÷q u‘ ⎯Ïμ În/u‘ 3 ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ̄Ρ Î) 

ã©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$#    )9 ،زمر(  
دانند برابر و يكسانند تنها  دانند با كساني كه نمي بگو آيا كساني كه مي«

  ».گيرند خردمندان پند و اندرز مي
. واهد، علم استو تنها چيزي كه خداوند به پيامبرش دستور داد كه از آن زياد بخ

  : فرمايد خداوند مي
 ≅ è%uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑù=Ïã    )114 ،طه(  

                                                           
 .172عبدالرحمان شجاع، ص . ، ددراسات في عهد النبوهبه نقل از  76 – 73، ص 2، دروزه، ج السيرة النبويه - 1
 .62، ص لالمة االسالميه، التمكين - 2
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  ».بگو پروردگارا، بر دانشم بيفزا«
انيد، و اولين ويژگي كه خداوند آدم را به سبب آن از ساير موجودات خود ممتاز گرد

  : فرمايد بود؛ چنانكه مي علم
 zΝ̄=tæ uρ tΠyŠ# u™ u™ !$oÿ ôœF{ $# $yγ̄=ä. §ΝèO öΝåκyÎz tä ’n? tã Ïπs3Í×̄≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ÎΤθä↔Î6/Ρ r& 

Ï™!$yϑó™ r'Î/ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈|¹    )31 ،بقره(  
را به فرشتگان عرضه داشت و سپس به آدم نامهاي همه را آموخت؛ سپس آنها «
  ».گوييد، اسامي اينها را برشماريد اگر راست مي: مودفر
به برنامة تربيتي خود براي تعليم و تربيت اصحاب و يارانش و اينكه   پيامبر اكرم

داد و آنان را بر انجام كارهاي خوب اخالقي  خدا را به آنها يادآوري نمايد، ادامه مي
ا براي يارانش چه به صورت كرد و امور مهم و دقيق شريعت و احكام آن ر تحريك مي

هاي  آن حضرت ثروت هنگفتي از شيوه. داد فردي و چه به صورت گروهي توضيح مي
ها و مبادي  تربيتي خود در تربيت و تعليم به جا گذاشته است كه از جمله اين شيوه

  1: توان به امور ذيل اشاره كرد د ميبزرگ و مفي
  

  تكرار سخن -1
بنابراين، معموالً رسول . كند ب و فهم سخن كمك ميتكرار سخن به حفظ كردن مطال

بن مالك كرد سخنان خود را به صورت تكراري بيان نمايد؛ چنانكه انس  خدا سعي مي
كرد تا  آورد، سه بار آن را تكرار مي رسول خدا، وقتي سخني را به زبان مي«: گويد مي

  2».سخنش فهميده شود
  
  آهسته و شمرده شمرده حرف زدن -2

ورزيد و آرام و آرام و شمرده شمرده  رت در خطبه و سخن گفتن، شتاب نميآن حض
گويد، آسان باشد و به هنگام نقل سخن، تحريف  گفت تا حفظ كردن آنچه مي سخن مي

ايت است كه روزي عايشه به او بن زبير رو ةهمچنين از عرو. 1و تغييري صورت نگيرد
                                                           

 .60 – 59البر، ص . ، دلتعلم و التعليممناهج و آداب الصحابه في ا - 1
 .188، ص 1، كتاب العلم، باب من اعاد الحديث، ج البخاري - 2
 .62عبدالرحمان البر، ص . ، دمناهج و آداب الصحابه - 1
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ام، حديثي  ه او لحظاتي قبل در كنار حجرهنمايي؛ چراك آيا از ابوهريره تعجب نمي«: گفت
گفتم  كرد، من مشغول نماز بودم كه او رفت و اگر نه به او مي را از رسول خدا نقل مي

  1».گفت وقفه سخن نمي كه رسول خدا اين گونه بي
  
  روي در سخن گفتن و انتخاب وقت مناسب  ميانه -3

كرد تا  روي مي ود، ميانهآن حضرت در تعليم و مقدار و نوع و وقت درس و سخن خ
موجبات خستگي يارانش فراهم نگردد و براي حفظ كردن مطلب گفته شده، نشاط 

پيامبر : گويد كنند؛ چنانكه ابن مسعود مي داشته باشد و بتوانند آنها را بفهمند ودرك
كرد؛ چون دوست  گفت، رعايت ما را مي اي كه روزها براي ما مي در موعظه اكرم

  2.ه شويمنداشت ما خست
  
  مثال زدن -4

مسائل و مفاهيم گوناگون را با مثال بيان نمودن، اثر به سزايي در رساندن معني سخن به 
دهد و آن را به  عقل و دل دارد؛ چون مثال امري معنوي را به صورتي محسوس ارائه مي

ف گذشته از اينكه مثال با صورتهاي مختل. كند دهد و به ذهن نزديك مي واقعيت ربط مي
گذارد و عقلها را به ويژه عقلهاي  آن داراي بالغت و شيوايي است كه بر دلها تأثير مي
بنابراين، قرآن نيز براي فهم . نمايد انسانهاي بليغ و شيوا را مجذوب و شيفتة خود مي

  : فرمايد يان داشته است؛ چنانكه ميموضوعات و مطالب دور از ذهن ب
 š ù=Ï? uρ ã≅≈sVøΒ F{$# $yγç/ ÎôØnΣ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ( $tΒ uρ !$yγè=É) ÷ètƒ ωÎ) tβθßϑÎ=≈ yèø9 $#   

  )43 ،عنكبوت(  
  ».فهمند زنيم و جز فرزانگان آن را نمي اينها مثالهايي هستند كه ما براي مردم مي«

  : فرمايد همچنين خداوند مي
 öθs9 $uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈yδ tβ# u™ öà)ø9 $# 4’n? tã 9≅ t6y_ …çμ tF÷ƒr& t©9 $YèÏ±≈ yz % Yæ Ïd‰|ÁtF•Β ô⎯ ÏiΒ 

Ïπ uŠô±yz «!$# 4 šù=Ï? uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $pκæ5Î ôØtΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρã©3x tGtƒ    
  )21 ،حشر(  

                                                           
 .3568، شماره 57، ص 6، كتاب المناقب، باب صفة النبي، ج بخاري - 1
 .68 ة، شمار162، ص 1الموعظه، ج ، كتاب العلم، باب ما كان النبي يتخولهم بالبخاري - 2
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فرستاديم، كوه را از ترس خدا كرنش كنان  اگر ما اين قرآن را بر كوهي فرو مي«
ن داريم، شايد كه ايشا ما اين مثالها را براي مردمان بيان مي. ديدي و شكافته مي

  ».بينديشند
نيز بر همين   هاي ديگري نيز براساس و اسلوب مثال وجود دارد و پيامبر اكرم آيه

نمود؛ چنانكه ابن  ميپرداخت و مثالهاي زيادي بيان  شيوه و اسلوب به ايراد سخن مي
  1».ام حدود هزار مثال به خاطر سپرده  من از پيامبر اكرم«: گويد عمر مي

بارة مثالها در حديث نبوي تأليف شده است كه از كتابهاي متعددي نيز در
اثر قاضي ابي محمد حسن بن عبدالرحمان بن  امثال الحديثترين آنها كتاب  قديمي

  2.باشد هجري مي 360خالد رامهرمزي متولد سال 
  

  طرح سؤال و پرسش -5
هاي تربيتي مهمي است كه بين پرسشگر و شنونده ارتباطي قوي  طرح سؤال از وسيله

آورد و شنونده را وادار به پاسخ  نمايد و موجب شكوفايي ذهن را فراهم مي قرار ميبر
 بنابراين، پيامبر اكرم. نمايد نمايد و حالتي با نشاط و ذهني پويا ايجاد مي دادن مي

نمود؛ چراكه اين  درموارد متعددي براي تعليم اصحاب از پرسش و سؤال استفاده مي
 ميدن و حفظ كردن مطالب داشت و گاهي پيامبر اكرمشيوه اثر بزرگي در بهتر فه

كرد كه آنها را برانگيزد و تشويق نمايد و آگاهشان كند  سؤال را فقط براي اين مطرح مي
شد؛ چنانكه  مي مطرح) هان) (اال(و در اين صورت اغلب سؤاالت با صيغة تنبيه 

ما را به چيزي راهنمايي نكنم آيا ش! آگاه باشيد«: فرمود  پيامبر اكرم: گويد ابوهريره مي
روند و درجات شما به وسيلة آن باال  شوند و از بين مي كه گناهان به وسيلة آن محو مي

وضو را كامل ساختن به هنگام دشواريها و زياد گام زدن : فرمود. بلي: وند؟ گفتندر مي
 اين است سنگر و. به سوي مساجد و در انتظار نماز بودن پس از اداي هر نماز
  1».پيوستگي، اين است سنگر و پيوستگي، اين است سنگر و پيوستگي

دانند و آنها علم و  دانست آن را نمي پرسيد كه مي اي مي گاهي نيز از آنان مسئله
آگاهي از آن را به خدا و پيامبرش خواهند سپرد و هدفش اين بود كه آنان به موضوع 

                                                           
  .65، ص مناهج و آداب الصحابه - 1
 .ام هاي تربيتي نبوي را از اين كتاب ارزشمند خالصه كرده همه وسيله. همان - 2
 .219، ص 1، كتاب الطهاره، باب فضل اسباغ الوضوء، ج مسلم - 1
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  چنانكه از ابوهريره. 1اشندمطرح شده از جانب ايشان به موضوع توجه داشته ب
فقير نزد ما : نيد كه فقير و بينوا كيست؟ گفتنددا آيا مي«: روايت است كه پيامبر فرمود

فقير امت من كسي است كه در روز قيامت : فرمود. ت كه درهم و كااليي نداردكسي اس
اضر با وجود اينكه در اين دنيا به اداي نماز و روزه پرداخته است، نزد خداوند ح

شود، اما كسي را دشنام داده و كسي را تهمت زده و مال كسي را خورده است و  مي
خون كسي را ريخته است و كسي را كتك زده است؛ پس از نيكيهاي اين فرد به فردي 

شود و اگر نيكيهايش قبل از پرداخت حقوقي  كه مورد تعرض قرار گرفته است، داده مي
گردد،  شود و بر گناهان او افزوده مي ان آنها برداشته ميكه بر اوست، تمام شود، از گناه

  2».شود سپس به دوزخ انداخته مي
براي اينكه   داد؛ پس پيامبر اكرم كرد و يكي از اصحاب جواب مي گاهي سؤال مي

ابي بن كعب ستود؛ چنانكه با  او را تشويق كند و ديگران را تحريك نمايد، او را مي
داني كدام آيه از آيات  اي ابامنذر آيا مي«: فرمود  پيامبر خدا: گويد او مي. چنين كرد

: دوباره فرمود. دانند برش بهتر ميگفتم خدا و پيام: گويد تر است؟ مي كالم خدا بزرگ
  :تر است؟ گفتم آية داني كدام آيه از آيات كتاب خدا بزرگ اي ابامنذر آيا مي«

 ª!$# Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ © y∏ø9 $# ãΠθ•‹s) ø9$# 4    ) ،255بقره(  

  3».دانشت مبارك باد، اي ابامنذر«: ام زد و گفت آن گاه دست به سينه
پس اين تشويق و آفرين گفتن احساس راحتي و اعتماد به نفس آنان را فراهم 

و تحصيل آن فرا   نمود و آنان را به حفظ مطالب بيان شده از جانب پيامبر اكرم مي
  4».خواند مي

  
  اهيم ناشناخته كه پرسش و اهتمام ورزيدن به آن را در پي داشتالقاي مف -6

 از زيباترين موارد، مطلبي است كه جابر بن عبداهللا روايت كرده است كه پيامبر اكرم
وارد بازار شد و مردم در دو طرف ايشان قرار داشتند و ايشان از كنار يك بزغالة نر مرده 

و گوش آن را گرفتند؛ ان آن را برداشتند كه گوشهايش بريده بود، گذشتند؛ پس ايش
                                                           

 .67، ص منهاج و آداب الصحابه - 1
 .1997، ص 4حريم الظلم، ج ، كتاب البر و الصله، باب تمسلم - 2
 .551همان، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب فضل سوره الكهف و آية الكرسي، ص  - 3
 .69، ص مناهج و آداب الصحابه - 4
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گفتند ما » .چه كسي از شما دوست دارد كه اين را به يك درهم بخرد«: سپس فرمودند
 آيا دوست«: كنيم؟ گفت ريم و آن را چه كار ميخواهيم آن را در برابر چيزي بخ نمي

وشهايش بود، چون گ سوگند به خدا اگر زنده مي: گفتند» داريد اين مال شما باشد؟
رسد كه مرده است؟ آن حضرت  معيوب است دوست نداشتيم كه مال ما باشد تا چه

  1».تر است ارزش سوگند به خدا كه دنيا از اين هم نزد خدا كم: فرمود
  
  استفاده از وسايل توضيحي و روشنگري -7

آيند، براي تأكيد و  ، از آنچه امروز، از وسايل توضيحي به حساب مي پيامبر خدا
  : نمود كه برخي عبارتند از فاده مييت مطالب در دل و حواس و خود شنوندگان استتثب

مانند فرو بردن انگشتان در يكديگر و اين ارتباط : حركت دادن دست –الف 
چنانكه از ابوموسي اشعري . كشد تنگاتنگ انسان مؤمن با بردارش را به تصوير مي

سبت به مؤمنان ديگر مانند ساختماني مؤمن، ن«: فرمود  روايت است كه پيامبر اكرم
نمايد و آن حضرت انگشتانش را در  است كه برخي از آن برخي ديگر را محكم مي

  2».يكديگر فرو برد
آن حضرت گاهي روي زمين خطهايي براي توضيح : خط كشيدن بر روي زمين –ب 

يح و كرد؛ سپس جزئيات آن را توض كشيد كه نظر اصحاب را به آن جلب مي  مطلب مي
روايت است كه پيامبر خدا با دست خود،   داد؛ چنانكه از عبداهللا بن مسعود شرح مي

 آن گاه خطهايي» .اين راه راست خداوند است«: سپس گفت خطي بر روي زمين كشيد،
و اينها راههاي مختلف است كه بر هر راهي «: در سمت راست و چپ آن كشيد و گفت

  : سپس اين آيه را خواند» خواند مي شيطاني قرار دارد كه به آن فرا
 ¨βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6¡9$# s−§xtGsù öΝä3Î/ 

⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹uρ ⎯ÏμÎ/ öΝà6̄=yès9 tβθà)−Gs?    )153 ،انعام(  
باطلي كه شما را (و از راههاي  اين راه، راه مستقيم من است، از آن پيروي كنيد«

اينها . سازد پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده مي) ام از آن نهي كرده
  ».كند تا پرهيزگار شويد چيزهايي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي

                                                           
 .2274، ص 4، كتاب الزهد و الرقائق، ج مسلم - 1
 .2446، شماره 99، ص 5، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، ج البخاري - 2
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چنانكه از علي بن : شان دادن چيزي به هنگام سخن گفتنبلند كردن و ن –ج 
كه پيامبر خدا، قطعه ابريشمي را در دست راست خود قرار داد و  طالب روايت است ابي

اين دو بر مردان امت من حرام «: طاليي را در دست چپ خود قرار داد؛ سپس گفت
براي زنانشان حالل «: ر دنبالة اين حديث چنين آمده استو در روايتي ديگر د» .هستند

ن نمود و هم آن دو را بلند كرد و پس پيامبر هم حكم طال و ابريشم را بيا» .1باشند مي
  .نشان داد تا شنوندگان هم بشنوند و هم ببينند

گويد  چنانكه از سهل بن سعد ساعدي روايت است كه مي: آموزش عملي احكام –د 
پيامبر خدا را ديدم كه بر منبر ايستاد و رو به قبله كرد و تكبير گفت و مردم نيز تكبير 

سپس سرش را . كرد و مردم نيز با ايشان ركوع نمودند گفتند پس قرائت خواند و ركوع
بلند كرد و به عقب رفت و بر زمين سجده كرد؛ سپس باالي منبر رفت و قرائت خواند 

وقتي . و ركوع كرد؛ سپس سرش را بلند كرد و باز به عقب رفت و بر زمين سجده نمود
ار را از اين جهت انجام اين ك! اي مردم«: ايان رسيد، رو به مردم كرد و گفتنماز به پ

  2».دادم تا به من اقتدا كنيد و نماز مرا ياد بگيريد
  

  استفاده كردن از كلمات و جمالت لطيف و زيبا -8
گردد و شنوندگان را  سخن مهربانانه و لطيف، موجب تأليف قلوب به سوي حق مي

براي سخن سازد، آن حضرت معموالً  براي بهتر فرا گرفتن و حفظ كردن مطلب وادار مي
كرد و به خصوص وقتي  و رهنمود خود عبارتي آميخته با لطف و نرمي مهيا مي

نمود، الفاظي  خواست به آنها مطلبي بگويد كه معموالً از ذكر آن، شرم و حيا مي مي
نمود؛ چنانكه در آموختن آداب قضاي حاجت با اين مقدمه آغاز  مهربانانه استفاده مي

هرگاه هر يكي از «: پس فرمود. 1نند پدر و خيرخواه استنمود كه نسبت به مؤمنان ما
شما براي قضاي حاجت رفت، رو به قبله ننشيند و پشت به قبله نيز نكند و خود را با 

  2».دست راست تميز نكند

                                                           
 .4057 ة، شمار5، ص 4كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ج ، ابوداود - 1
 .377، شماره 486، ص 1، كتاب الصلوه، باب في السطوح و المنبر و الخشب، ج البخاري - 2
 .74، ص مناهج و آداب الصحابه في التعلم و التعليم - 1
 .8، شماره 3، ص 1ج  ، كتاب الطهاره، باب كراهيه استقبال القبله عند قضاء الحاجه،ابوداود - 2
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اي از مبادي تربيتي زيبايي را به جا  به راستي كه اين معلم جامعه بشري مجموعه
و كمال عقل و انديشه او داللت دارند كه به  گذاشته است كه به نهايت حسن اخالق

  :پردازيم برخي از برخوردهاي تربيتي ايشان با شاگردانش مي
ستود  كرد و مي آن حضرت نيكوكاران را تشويق مي: تشويق و ستودن نيكوكار –الف 

تا بيشتر به علم و عمل روي بياورند، به عنوان مثال وقتي قرآن خواندن و تالوت 
به   روايت است كه پيامبر اكرم  از ابوموسي. ي را شنيد او را ستودابوموسي اشعر

دادم، تعجب  ديدي كه به قرآن خواندن تو گوش مي اگر ديشب مرا مي«: او گفت
  1».، داده شده استداي خوبي مانند صداي خوش داود نمودي؛ به راستي كه به تو ص مي

  وتوبيخ نكردن ا و برخورد مهربانانه با خطاكار –ب 
گرفت و احوال آنها را رعايت  آن حضرت، شرايط و توانايي مردم را در نظر مي

دانست و با نرمي، اشتباه آنها را  كرد و در صورت ارتكاب گناهي، آنان را معذور مي مي
شكي نيست كه چنين . آموخت كرد و با مهرباني راه درست را به آنها مي تصحيح مي

انكه نمود؛ چن و رسالت او مي  از محبت پيامبر اكرماي، دلها را آكنده و سرشار  شيوه
 خواندم در حالي كه همراه با پيامبر خدا، نماز مي«: گويد معاويه بن حكم سلمي مي

مردم به من ) ندخدا بر تو رحم ك(يرحمك اهللا : من در جوابش گفتم. مردي عطسه زد
كنيد؟ آنها  به من نگاه مي چه شده شما را كه! مادرم به عزايم بنشيند: گفتم. چشم دوختند

خواهند مرا ساكت كنند،  وقتي ديدم كه آنها مي. زدند دستهاي خود را بر رانهايشان مي
نماز را تمام كرد، پدر ومادرم فدايش باد، هيچ   پس از آنكه پيامبر اكرم. ساكت شدم

؛ بلكه ش نكرد و ناسزا نگفتبه خدا سوگند كه بر من پرخا. ام معلمي بهتر از او نديده
در نماز چيزي از سخن مردم روا نيست كه گفته شود؛ بلكه نماز، تسبيح و تكبير «: فرمود

  1».و خواندن قرآن است
چنانكه از . گويي در هنگام ارتكاب گناه تصريح ننمودن و اكتفا به اشاره و كنايه –ج 

ري و آو مردي را به عنوان عامل جمع  ابوحميد ساعدي روايت است كه پيامبر اكرم
آوري  بعد از جمع. شد اين مرد، ابن اللتبيه ناميده مي. سليم مقرر كرد زكات اموال بني

. اند اين مال شماست و اين را به من هديه داده: آمد و گفت  صدقات، نزد پيامبر اكرم

                                                           
 .546، ص 1، كتاب صالة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، ج مسلم - 1
 .381، ص 1، كتاب المساجد، باب تحريم الكالم في الصالة، ج مسلم - 1
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چرا در خانه پدر و مادرت ننشستي تا اين هديه به تو برسد؟ : فرمود  پيامبر اكرم
اما بعد، من مردي از : د و ستايش خدا را گفت؛ سپس فرمودنراني كرسپس براي ما سخ

آيد و  گذاشته است، پس ميگمارم كه خداوند آن را به عهده من  شما را به كاري مي
اي است كه به من داده شده  اين چيزي است كه مال شماست و اين هديه: گويد مي

به او برسد؟ سوگند به خدا كه  اش نشيند كه هديه است؛ چرا در خانه پدر و مادرش نمي
دارد، مگر اينكه روز قيامت در حالي كه آن را  هيچ يك از شما چيزي را به ناحق برنمي

شناسم كه در حالي با خداوند  يكي از شما را مي. كند بر دوش دارد با خدا مالقات مي
گوسفندي  آورد يا گاو و يا كند كه شتري بر دوش دارد و آن شتر فرياد برمي مالقات مي

من رسانيدم؛ چشم من ! بار خدايا: ؛ سپس دستهايش را بلند كرد و گفتبر دوش دارد
  1.ديد وگوشم شنيد

كه فسادي اجتماعي را  در برابر اموري  خشم و برافروخته شدن پيامبر اكرم –د 
گرديد و اشتباه از حدود فردي و  هرگاه كسي مرتكب اشتباهي شرعي مي: در پي داشت
آمد، رسول خدا، خشمگين  رفت و آغاز فتنه يا انحرافي به حساب مي ر ميجزئي فرات

شد و خشم وي نيز متناسب با آن اشتباه بود؛ چنانكه وقتي عمر نزد ايشان در حالي  مي
خواست آن را براي پيامبر بخواند،  اي از تورات در دست داشت و مي آمد كه نسخه

ي ا با نسخه  است كه عمر بن خطاب چنانكه از جابر روايت. رسول خدا ناراحت شد
اي از تورات است پيامبر  اين نسخه! اي پيامبر خدا: از تورات نزد پيامبر آمد و گفت

. و چهرة پيامبر خدا دگرگون شد. عمر شروع به خواندن كرد. چيزي نگفت اكرم
ه ب: ابوبكر گفت مادرت به عزايت بنشيند، عمر، نگاهي به چهرة پيامبر انداخت و گفت

به خداوند به عنوان پروردگار و به . برم خدا، از خشم او و از خشم پيامبرش پناه مي
 آن گاه پيامبر اكرم. اسالم به عنوان دين و به محمد به عنوان پيامبر راضي هستيم

سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست، اگر موسي برايتان آشكار گردد : فرمود
ايد و اگر موسي زنده  ا رها كنيد، از راه راست منحرف شدهو شما از او پيروي كنيد ومر

  1».كرد يافت، از من پيروي مي بود و نبوت مرا در مي مي
به خاطر طوالني كردن نماز توسط برخي از امامان صحابه   همچنين رسول خدا

: مردي گفت: روايت است كه گفت  شد؛ چنانكه از ابن مسعود انصاري خشمگين مي
                                                           

 .6979، كتاب الحيل، باب احتيال العالم ليهدي له، شماره البخاري - 1
 .كند داراي شواهدي زيادي است كه حديث را تقويت مي 174 – 173، ص 1ج  مجمع الزوائد، - 1
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. خواند توانم در نماز شركت كنم از بس كه فالني نماز را طوالني مي خدا، نمياي پيامبر 
اي مردم شما «: فرمود. تر نيافتم آن روز خشمگين را از  اي پيامبر پس در هيچ موعظه

بايد ) پيشنماز بود(كنيد؛ پس هركس با مردم نماز خواند  سازيد و گريزان مي متنفر مي
ميان مردم افراد مريض و ضعيف و كساني هستند كه كار  نماز را سبك بگيرد؛ زيرا در

  1».دارند
را فراهم آورد،   همچنين از موارد ديگري كه موجب خشمگين شدن پيامبر اكرم

باشد؛ چنانكه از عبداهللا بن عمرو  مجادله و جر و بحث يارانش در مورد تقدير مي
ي كه آنها در مورد نزد اصحابش آمد در حال  روايت است كه پيامبر اكرم عاص

ة اش دان كردند از شدت خشم گويا بر چهره تقدير با يكديگر مجادله و جر و بحث مي
ايد؟ و براي اين آفريده  آيا به اين فرمان داده شده«: انار شكافته شده بود، پس فرمود

 ها از بين ببريد؟ اين امر موجب ها را با بعضي ديگر از آيه ايد كه حكم بعضي از آيه شده
  2».هالكت امتهاي پيش از شما گرديد

را در پي داشت، مخالفت   يكي ديگر از مواردي كه خشمگين شدن پيامبر اكرم
باشد؛ به گمان اينكه  گيري در دين مي  برخي از اصحاب با دستور ايشان و تشدد و سخت

كند؛  مي اند بهتر است و انسان را بيشتر به خدا نزديك اين از آنچه به آن فرمان داده شده
وقتي آنان را به امري   پيامبر اكرم: روايت است كه گفت) رض(ه از عايشهچنانك

، ما توانايي  اي رسول خدا: گفتند يي انجام آن را داشتند، ميداد كه توانا دستور مي
انجام كارهايي همانند تو را نداريم؛ چراكه خداوند گناهان گذشته و آينده تو را بخشيده 

شد و  آثار خشم مشاهده مي اش شد تا اينكه در چهره خشمگين مي  اكرمپيامبر . است
  1».تر و داناتر به خدا هستم من از همه شما متقي: گفت مي

در اين موضع، عملي توجيهي و تعليمي بود تا اصحاب را وادار   خشم پيامبر اكرم
اهات برحذر دارد؛ به بيداري و آگاهي نمايد و آنها را از گرفتار شدن در اين گونه اشتب

اي جدي و خشمگين داشته باشد و پريشان به نظر برسد؛  طلبد كه خطيب، قيافه پس مي

                                                           
 .90 ه، شمار186، ص 1، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظه و التعليم، ج البخاري - 1
 .85، ص 33، ص 1، ج مقدمه ابن ماجه في القدر - 2
 .20، شماره 70، ص 1، ج )انا اعلمكم باهللا(، كتاب االيمان، باب اقوال النبي البخاري - 1
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اي جدي به خود بگيرد؛ زيرا اين  دهنده است و همچنين معلم، بايد قيافه چراكه او بيم
  1.شود حالت بيشتر باعث پذيرفتن و ياد گرفتن مي

و آموزش برخي مفاهيم با به وقوع  استفاده مطلوب از برخي وقايع جهت بيان –ر 
شمرد و مفهوم مشابه آن را  ، فرصت را غنيمت مي پيوستن بعضي وقايع، رسول خدا

تر اثر  آموخت و بدين صورت، توجيه و رهنمود آن حضرت، بسيار آسان به اصحاب مي
روايت است كه به نزد پيامبر   گذاشت؛ چنانكه از عمر بن خطاب خود را بر جاي مي

اي را در  بچه. دويد اش مي ناگهان در ميان آنان زني براي شير دادن بچه. راني آوردنداسي
آيا به : پيامبر خطاب به ما گفت. شير داد او را در آغوش گرفت و. ميان اسيران يافت

: فرمود. تواند خير نمي: فرزندش را در آتش بيندازد؟ گفتيمتواند  نظر شما اين خانم مي
  2».تر است ندگانش از اين زن نسبت به فرزندش مهربانخداوند نسبت به ب«

رسول خدا با ديدن آن صحنة مهرانگيز، فوراً توجه اصحابش را به مهر خداوند با 
  3.بندگانش جلب نمود

كوشش و تالش :   اخالق صحابه هنگام گوش فرا دادن به سخنان پيامبر اكرم: دوم
داب و اصول تأثيري مهم در خوب حفظ اصحاب و ياران رسول خدا و پايبندي آنان به آ

كردن و كنترل دقيق و توانايي آنها در رساندن دعوت خدا به مردم ايفا نمود كه از جمله 
  : توان به خصلتهاي ذيل اشاره كرد ياين آداب و اصول م

  
  سكوت كامل و گوش فرادادن -1

ني وي، به بيهوده تر از آن بود كه هنگام سخنرا نزد اصحاب، بزرگ  جايگاه پيامبر خدا
كاري بپردازند و يا به سخنان او گوش فرا ندهند و به چيزي ديگر مشغول شوند و يا 

دادند و  صداي خود را در حضور او بلند كنند؛ بلكه آنها با جان و دل به او گوش فرا مي
طالب در مورد  كردند؛ چنانكه علي بن ابي حافظه خود را آماده و حواسشان را جمع مي

گفت همنشينانش،  هرگاه ايشان سخن مي«: گويد آن حضرت و همنشينانش مييرت س

                                                           
 .187، ص 1، ج فتح البخاري - 1
 .5999، كتاب األدب، باب رحمه الولد و قبلته و معانقته، شماره البخاري - 2
 .160، عبدالفتاح ابوغده، ص الرسول المعلم - 3
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انداختند گويا بر سرهاي آنها پرنده نشسته است و بعد از اينكه  سرهايشان را پايين مي
  1».گفتند شد، سخن مي ساكت مي

  
  ترك جر و بحث و قطع نكردن كالم گوينده -2

عليم و تعلم عالوه بر اينكه بيانگر هاي مربوط به ت فراهم نمودن چنين جوي در جلسه
كنندگان را فراهم  باشد، آرامش خاطر ساير شركت مؤدب بودن افراد آن جلسه مي

: گويد طالب مي چنانكه علي بن ابي كند؛ آورد و به فهم و يادگيري مطالب، كمك مي مي
كردند و وقتي يكي از آنان سخن  پريدند و غوغا نمي در ميان سخنان يكديگر نمي«

دادند تا حرفش تمام  گفت، ديگران ساكت بودند و به سخنان او گوش مي مي
شدند و سخن  كرد، بقيه ساكت مي يعني هر كس از آنها كه سخن را آغاز مي» .2گرديد مي

پرداختند، بدين وسيله مجلس بر وقار و  كردند و با او به كشمكش نمي او را قطع نمي
شد و  از حاضران تشخيص داده مي ماند و صداي هر يك متانت خود باقي مي

  3.آمد ترين تشويشي به وجود نمي كوچك
  
  مرجعي براي حل مشكالت پيامبر اكرم  -3

، با كمال تقدير و احترام به ايشان، درمراجعه براي توضيح آنچه  اصحاب رسول خدا
ين دادند و شكي نيست كه ا كردند، ترديدي به خود راه نمي در آن به اشكالي برخورد مي

 از جمله اين موارد حديث حفصه. كرد مراجعه به فهم كامل و حضور ذهن كمك مي
مگر !  اي پيامبر خدا: پرسيدم از رسول خدا: گويد  است كه مي) ي اهللا عنهرض(

  : خداوند نگفته است
 βÎ) uρ óΟä3ΖÏiΒ ωÎ) $yδ ßŠÍ‘#uρ 4 tβ% x. 4’n? tã y7 În/u‘ $Vϑ÷Fym $wŠÅÒø)̈Β    )71 ،مريم(  
شويد؛ اين امري حتمي و فرماني است قطعي از  مه شما وارد دوزخ ميه«

  ».پروردگارتان
  : گويد اي كه خداوند مي دهمگر از خداوند نشني: فرمود

                                                           
 .335، باب ماجاء في خلق رسول اهللا، شماره المحمديه، الترمذي في الشمائل - 1
 .همان - 2
 .78، ص مناهج و آداب الصحابه - 3



827  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

 §Ν èO ©ÉdfuΖ çΡ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈? $# â‘ x‹tΡ ¨ρ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# $pκÏù $wŠÏWÅ_    )72 ،مريم(  
را ذليالنه در آن رها دهيم و ستمگران  سپس پرهيزگاران را نجات مي«

  1».سازيم مي
كند  مي روايت  و از آن جمله حديث جابر بن عبداهللا است كه از عبداهللا بن انيس

خداوند بندگان، يا فرمود مردم را، برهنه «: فرمود از پيامبر خدا شنيدم كه مي: گويد كه مي
يكسان  ه آن راصدايي كه هم. زند گرداند؛ سپس آنها را صدا مي و ختنه ناشده حشر مي

  ».منم پادشاه و داور روز جزا«: گويد شنوند، آن گاه مي مي
هيچ كس از اهل بهشت را نسزد كه وارد بهشت شود و هيچ كس از اهل جهنم را 
نسزد كه وارد جهنم شود؛ در حالي كه حق كسي بر گردن اوست و يا بر كسي ستمي 

راوي . كسي سيلي زده باشد روا داشته است تا آنكه او را قصاص كنم؛ حتي اگر به
با بار گناهان يا «: و ختنه ناشده خواهيم آمد؟ فرمود پرسيديم چگونه برهنه: گويد مي

  ».نيكيها
  : رسول خدا، اين آيه را تالوت كرد آن گاه

 tΠöθu‹ø9 $# 3“ t“ øgéB ‘≅ä. ¤§øtΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡Ÿ2 4 Ÿω zΝ ù=àß tΠöθu‹ø9 $# 4 χÎ) ©!$# 

ßìƒÎ|  É>$|¡Ïtø: $# 2   )17 ،غافر(  
هيچ . شود امروز هر كسي در برابر كاري كه كرده است، جزا و سزا داده مي«

  ».گمان خداوند سريع الحساب است بي. گونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت
گذاشتند  در ميان مي  و اين گونه اصحاب مسائل و مشكالت خود را با پيامبر اكرم

خواستند آن  مي  آن برايشان دشوار بود، از پيامبر اكرمتا آن را بفهمند و هر آنچه فهم 
را توضيح دهد و اين مناقشه و تكرار اثر بزرگي در فهميدن و حفظ كردن مطالب 

  1.داشت
  

                                                           
 .1431، ص 2كتاب الزهد، باب ذكر البعث، ج  ن ماجه،اب - 1
 .و صححه و وافقه الذهبي 437، ص 2، ج اخرجه الحاكم - 2
 .80، ص مناهج و آداب الصحابه - 1
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  يادآوري احاديث -4
و يا آموختن علمي از   با شنيدن كالمي از پيامبر اكرم  اصحاب و ياران رسول خدا

پرداختند تا آن را خوب  كردند و به تكرار آن مي ي ميايشان، آن را به يكديگر يادآور
. نمايد حفظ كنند؛ چراكه فراگيري كامل و حفظ مطلب، عمل كردن به آن را تقويت مي

نشستيم و از  مي  ما نزد پيامبر اكرم«: گويد روايت است كه مي  از انس بن مالك
تكرار و مذاكره  نموديم، به شنيديم؛ وقتي آن مجلس را ترك مي ايشان حديث مي

  1».نموديم پرداختيم تا آن را كامالً حفظ مي مي
  
  2سؤال در جهت كسب علم و عمل به آن -5

كردند و بيهوده  اصحاب به قصد كسب علم و عمل كردن به آن، از رسول خدا سؤال مي
نيز كسي نبود كه به پرسشهاي   پرسيدند؛ البته رسول خدا و براي سرگرمي چيزي نمي

پرسيدن   پيامبر اكرم«: گويد چنانكه سهل بن سعد ساعدي مياسخ بدهد؛ بيهوده پ
  3».شمرد سؤالهاي زياد را دوست نداشت و آن را عيب مي

گردد و باعث  منظور پرسشهايي است كه نيازي به آن احساس نمي«: گويد نووي مي
گر واقعاً ا: علما معتقدند. عملي ناروا گردند هتك حرمت مسلماني باشند يا باعث اشاعة

گردد و يا در آينده اين  از مواردي سؤال گردد كه در امور دين به آنها نيازي احساس مي
  4».مسائل مطرح خواهد گرديد، پرسيدن اين گونه سؤالها اشكالي ندارد

  
  سختگيري نمودن و نپرسيدن از متشابه -6

عيدهاي سختي داشت و و اصحاب و ياران خود را از اين امر بر حذر مي  پيامبر اكرم
نمود و مردم را از همنشيني با چنين كساني باز  براي ياوه گويان و سختگيران بيان مي

ين مواقعي اين آيه را تالوت در چن  رسول خدا: گويد نكه عايشه ميداشت؛ چنا مي
  : نمود

                                                           
 .و فيه يزيد الرقاشي و هو ضعيف 364 – 363، ص 1، ج اخرجه الخطيب في الجامع - 1
 .96، ص مناهج آداب الصحابه - 2
 .77، شماره 20با سند صحيح در كتاب العلم آورده است، ص  ابوخيثمه زهير بن حرب - 3
 .، چاپ الشعب74، ص 3، ج شرح النووي علي مسلم - 4
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 θèδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& y7ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çμ÷Ζ ÏΒ ×M≈tƒ# u™ ìM≈yϑs3øt’Χ £⎯ èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

ãyzé& uρ ×M≈yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Β r'sù t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãèÎ6®K uŠsù $tΒ tμ t7≈ t±s? çμ÷Ζ ÏΒ 

u™ !$tóÏGö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏø9 $# u™ !$tóÏGö/ $#uρ ⎯Ï&Î#ƒÍρ ù's? 3 $tΒ uρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ 

’Îû ÉΟù=Ïèø9 $# tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ# u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒ uρ ã©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& 

É=≈ t6ø9 F{$#   )7 ،آل عمران(  
هاي محكمات  بخشي از آن، آيه. او است كه كتاب را بر تو نازل كرده است«

هاي متشابهات  آنها اصل و اساس اين كتاب هستند و بخشي از آن آيه. است
انگيزي و تأويل به دنبال   شان كژي است، براي فتنهاست و اما كساني كه در دلهاي

داند و راسخان در  افتند در حالي كه تأويل آنها را جز خدا نمي متشابهات مي
جز . گويند ما به همة آنها ايمان داريم؛ همه از سوي خداي ما است دانش مي

  ».شوند صاحبان عقل متذكر نمي
كنند،  كساني كه متشابهات را دنبال مي«: دفرماي در مورد اين افراد مي  پيامبر اكرم

  1».اينها كساني هستند كه خداوند آنها را نام برده است؛ پس از آنها بپرهيزيد
  

  اي كه شارع در مورد آن سكوت كرده است نپرسيدن از مسئله -7
دانستند كه سؤالهايي را نپرسند كه  صحابه پايبند اين ادب بودند و خود را مكلف مي

ورد آن سكوت كرده است تا با چنين سؤاالتي باعث واجب شدن آنچه شارع در م
نگردند؛ شريعت واجب نكرده است و يا تحريم آنچه شريعت حرام نكرده است، 

  : فرمايد چنانكه خداوند مي
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè=t↔ó¡n@ ô⎯tã u™ !$u‹ô© r& βÎ) y‰ ö6è? öΝä3s9 öΝä. ÷σÝ¡n@ 

βÎ) uρ (#θè=t↔ó¡n@ $pκ÷] tã t⎦⎫ Ïm ãΑ ¨”t∴ãƒ ãβ# u™öà) ø9 $# y‰ ö7è? öΝ ä3s9 $x tã ª!$# $pκ÷] tã 3 ª!$#uρ 

î‘θà xî ÒΟŠÎ=ym ∩⊇⊃⊇∪ ô‰s% $yγs9 r'y™ ×Πöθs% ⎯ ÏiΒ öΝ à6Î=ö6s% ¢ΟèO (#θßst7ô¹r& $pκÍ5 

š⎥⎪ÌÏ≈ x.    )102 – 101 ،مائده(  

                                                           
 .4547 ة، كتاب التفسير، سوره آل عمران، شمارالبخاري - 1
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ر شوند شما را اي مؤمنان از مسائلي سؤال مكنيد اگر فاش گردند و آشكا«
ناراحت و بدحال كنند؛ چنانچه به هنگام نزول قرآن راجع بدانها پرس و جو 

خداوند از اين مسائل گذشته است و . شوند كنيد، براي شما بيان و روشن مي
جمعي از پيشينيان از آنها سؤال كردند و . خداوند بس آمرزگار و بردبار است

  ».ستند و منكر آنها شدندبعد از آن نسبت بدانها به مخالفت برخا
 وقاص داشت؛ چنانكه از سعد بن ابي همچنين رسول خدا، از اين عمل باز مي

ترين جرم را كسي مرتكب شده است كه از  بزرگ«: فرمود  روايت است كه پيامبر خدا
  1».چيزي بپرسد كه حرام قرار داده نشده است و به خاطر سؤال وي حرام قرار داده شود

  
  و سؤال به موقع از ايشان  مردن تنهايي پيامبر اكرمغنيمت ش -8

گرفتند؛ چنانكه خلوت و تنهايي  اصحاب اوقات مناسب را براي پرسيدن در نظر مي
پس   روايت است كه رسول خدا  از ابوموسي اشعري. شمردند پيامبر را غنيمت مي

ايشان قرآن فرا  برخي از. زديم ما دور ايشان حلقه مي. نشست از اتمام نماز فجر مي
پرسيدند و برخي از تعبير خوابهايي كه ديده  اي در مورد ميراث مي گرفتند؛ عده مي

  2.پرسيدند بودند، مي
  
  و پافشاري نكردن بر پرسيدن سؤال از ايشان  رعايت حالت پيامبر اكرم -9

ضور بعد از آنكه از سؤال كردن نهي شده بودند، منتظر ح  اصحاب و ياران پيامبر اكرم
بپرسند و آنان نيز   نشين بودند تا آنان سؤالهاي خود را از پيامبر افراد آگاه و عاقل باديه

  : گويد شند؛ چنانكه انس بن مالك ميشاهد اين سؤال و جواب با
چيزي بپرسيم، نهي شديم؛ پس ما دوست داشتيم مرد   ما از اينكه از پيامبر اكرم«
خدا حضور يابد و سؤالهاي خود را از ايشان بپرسد و نشين عاقلي در خدمت پيامبر  باديه

اي : و گفت نشين آمد ما شاهد اين سؤال و جواب باشيم؛ چنانكه روزي مردي باديه

                                                           
 .138، شماره 65، ص 1، باب من هاب الفتيا و كره التنطع، ج الدارمي في مقدمته - 1
رواه الطبراني في الكبير و فيه محمد بن عمر رومي، ضعفه  – 159، ص 1، ج ائدمجمع الزوقال الهيثمي في  - 2

 .ابوداود و ابوزرعه وثقه ابن حبان
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خداوند تو را فرستاده گويي كه  تو مي: ات به نزد ما آمد و به ما گفت دهمحمد، فرستا
  1».راست گفته است«: است؟ فرمود

در جامعه جديد از خالل مواضع عملي روشن، همگام با بر اين اساس ساختار تربيتي 
بدين صورت اين رهنمودها در آماده . فريضة تعليم و تعلم ميان افراد جامعه مسلمان ادامه يافت

  .آن را تأسيس نمود مؤثر واقع گرديد  كردن فرد مسلمان و امت مسلماني كه پيامبر اكرم
 

                                                           
 .42 – 41، ص 1، كتاب االيمان، باب السوال عن اركان االسالم، ج مسلم - 1



 

  

  فصل ششم
  رخدادها و وضع قانون

  مشكل بحران اقتصاديحل : نخست
هجرت مسلمانان به مدينه از نظر اقتصادي وظيفة دولت نوپاي اسالمي را دشوارتر و 

هاي  نمود بنابراين، رهبري امت براي حل اين بحران راههاي متعدد و شيوه تر مي سنگين
به عنوان مثال برقراري پيمان اخوت و برادري ميان مهاجران و انصار . گوناگوني انديشيد

ساختن صفه در كنار مسجد نبوي براي جاي دادن بيشترين تعداد ممكن فقراي و 
به بررسي اوضاع اقتصادي مدينه   مهاجران، كوششهايي در اين راستا بود و پيامبر اكرم

پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه قدرت اقتصادي در اختيار يهوديان است و بازارهاي 
گذاري و ارائه  بنابراين، آنان در نرخ. باشد آنان ميتجاري مدينه و داراييهاي آن از آن 

نمايند و از نيازمندي مردم  كنند و كاالها را احتكار مي كاالها به دلخواه خود عمل مي
صدد برآمد تا به هر نحو ممكن بازاري براي  در   پيامبر اكرم. كنند برداري مي بهره

دن ثروت و اقتصاد رقابت كنند و در مسلمانان ايجاد كند تا با يهوديان در به دست آور
اين بازار، آداب اسالم و ارزشهاي اخالقي آن، در عالم تجارت آشكار گردد؛ پس براي 

اين، بازار شماست؛ پس «: كرد و فرموداين منظور در غرب مسجد نبوي، مكاني تعيين 
  1».دچار كمبود نخواهيد شد و بر آن مالياتي تحميل نخواهد گرديد

به بازار توجه داشت و با   ر اسالم وسيع و پررونق بود و پيامبر اكرمبازار در صد
مراقبت و اشراف بر آن، سرپرستي آن را به عهده داشت و براي آن قواعد و مقرراتي 
وضع نمود و آدابي تعيين كرد و آن را از بسياري از داد و ستدهاي جاهلي كه با 

، همان گونه كه آن حضرت زمينة داد و برداري همراه بود پاك كرد كاري و كاله فريب
  2.ستد و تجارت در بازار را براي همه به صورت يكسان فراهم ساخته بود

آن حضرت آداب براي رونق بازار و مصون ماندن آن و جلوگيري از هتك حرمت 
دار تعيين كرد تا الگويي براي  آن آداب متعددي براي بازار مدينه به صورت ريشه

                                                           
 .75، ص 2، كتاب التجارات، باب االسواق، ج ابن ماجه - 1
 .36 – 35الدرويش، ص ، احمد احكام السوق في االسالم - 2
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از بازاري كه رسول خدا آن را رهبري . گذر دوران و زمانها باشد بازارهاي امت در
به هنگام وارد   اي از آداب را استنباط كنيم كه پيامبر اكرم توانيم مجموعه كرد، مي مي

كرد يا از آن نهي  شدن به بازار و اشراف بر آن و پيگيري روند معامالت در آن امر مي
نمود و  داد و دور مي د مگر اينكه آن را تغيير ميدي رسول خدا منكري را نمي. فرمود مي

پرداخت و آن را  هاي آن مي ديد مگر آنكه به تثبيت بيشتر پايه هيچ معروفي را نمي
نمود كه بر آن مواظبت شود و پايبند آن باشند و تمامي اين موارد را از  تشويق مي

  : رمايدف گرفت؛ خداوند متعال مي ميتوجيهات وتعليمات پروردگارش فرا 
 $tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθoλù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4©yrθãƒ    )4 – 3 ،نجم(  
آن جز وحي و پيامي نيست كه وحي . گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي«

  ».گردد و پيام مي
  : برخي از اين آداب عبارتند از

ايد و حمد و شود در ابتدا ذكر خدا را نم سنت است كسي كه وارد بازار مي - 1
ال اله اال «: هركس وارد بازار شده، بگويد : او را بگويد؛ زيرا آن حضرت فرمودستايش 

اهللا وحده الشريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت و هو حي اليموت، 
هيچ معبودي جز خدا نيست؛ او يگانه است « »بيده الخير و هو علي كل شيء قدير

ميراند  كند و مي از آن اوست و ستايش زيبندة اوست؛ زنده ميو شريكي ندارد؛ پادشاهي 
كسي كه اين را بگويد، خداوند » .ميرد و او بر هر چيزي تواناست و او زنده است و نمي
نمايد و بر درجات او هزار درجه  نويسد و هزار بدي از او دور مي براي او هزار نيكي مي

  1.ازدس اي در بهشت مي برد و برايش خانه باال مي
بازار را به طور ويژه ذكر نمود؛ چراكه بازار محل غفلت از ذكر خدا و مشغول شدن 
به تجارت است؛ پس بازار جاي تسلط شيطان و مركز لشكريان شيطان است و ذكر در 

دهد؛ پس هر  چنين مكاني به معني مبارزه با شيطان است و لشكريانش را شكست مي
  2.ست كه ذكر گرديدكس اين را بگويد سزاوار پاداشي ا

                                                           
في قال المنذري  – 156 - 155، ص 5، ابواب الدعوات، باب ما يقول اذا دخل السوق، ج سنن الترمذي - 1

 .و اسناد متصل حسن و رواته ثقات اثبات الترغيب
 .386، ص 9، ج تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي - 2
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وا و جر و بحث صدايش شود، مكروه است كه با دع براي كسي كه وارد بازار مي - 2
خو و بداخالق نبود و  او درشت«: آمده است  در باب صفات پيامبر اكرم: را بلند كند

داشتند، بدي  نمود ودر مقابل بديي كه ديگران به او روا مي در بازارها سروصدا نمي
  1».نمود بخشيد و از آنان گذشت مي آنان را ميكرد؛ بلكه  نمي

گردد؛ حال اگر اين امر در  سروصدا نمودن فطرتاً امري مذموم و زشت محسوب مي
بازار كه محل تجمع اقشار مختلف مردم است، رواج پيدا نمايد، حكم آن چه خواهد 

  2بود؟
  پرهيز از عملي كه باعث انزجار مردم باشد - 3

آن دو چيز كه : ا در پي دارد، پرهيز كنيد؟ گفتندي كه نفرين راز دو چيز«: چنانكه فرمود
  گردند؛ چه چيزهايي هستند؟ باعث لعنت و نفرين مي

  3».كند كسي كه در راه مردم يا در ساية آنها قضاي حاجت مي: فرمود
  پرهيز از حمل سالح - 4

همراه  هرگاه يكي از شما در مسجد يا بازار ما عبور كرد و تيري«: رسول خدا فرمود
آن را نگاه دارد تا به يكي از مسلمانها برخورد : د تيغة آن را نگاه دارد يا فرمودداشت، باي

  4».نكند
مبني بر وفا نمودن به پيمانها؛ عهدها و ساير قراردادها و   دستور پيامبر اكرم - 5

  :دفرماي برحذر داشتن از شكستن عهد و پيمان يا خيانت كردن؛ چنانكه خداوند متعال مي
 (#θèù÷ρ r& uρ Ï‰ ôγyèÎ/ «!$# # sŒÎ) óΟ›?‰yγ≈ tã Ÿωuρ (#θàÒà)Ζ s? z⎯≈yϑ÷ƒF{ $# y‰ ÷èt/ 

$yδ Ï‰‹Å2öθs? ô‰s%uρ ÞΟçFù=yèy_ ©!$# öΝà6 ø‹n=tæ ¸ξŠÏ x. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟn=÷ètƒ $tΒ 

šχθè=yèøs?    )91 ،نحل(  
د به پيمان خدا وفا كنيد، هرگاه كه پيمان بستيد و سوگندها را پس از تأكي«

داند  گمان خدا مي بي. ايد نشكنيد؛ در حالي كه خدا را آگاه و گواه خود گرفته
  ».كنيد آنچه را كه مي

                                                           
 .14، ص 2ج  ، كتاب البيوع، باب كراهيه السخب في االسواق،البخاري - 1
 .41، ص احكام السوق في االسالم - 2
 .، كتاب الطهاره، باب مواضع النهي عن البول فيهامسلم - 3
  .224، ص 4من حمل علينا السالح فليس منا، ج « ، كتاب الفتن، باب قول النبيالبخاري - 4
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  گيري و سهولت در خريد و فروش و انواع تجارت آسان - 6
فروشد دست و دل باز و با  اي رحم كند كه وقتي مي خداوند بر بنده«: آن حضرت فرمود

شت و دست و دل باز است و هرگاه قرض كند با گذ گذشت است و وقتي خريد مي
  1».گيرد، نيز چنين است خود را مي

  راستگويي و ابراز حقيقت و دوري از پنهان كاري - 7
. ترين آدابي است كه بايد در معامالت مردم رواج داشته باشد موارد ذكر شده از مهم

مانتدار است، اش راستگو و در گرفتن و دادن، ا تاجري را كه در معامله  پيامبر اكرم
شود  ستوده و فرموده است كه او در روز قيامت با پيامبران و صديقان و شهدا حشر مي

  2.و اينها بهترين همراهان هستند
  پرهيز از سوگندهاي دروغين - 8

برد و در  بين ميرساند و فايده را از  سوگند، كاال را به فروش مي: فرمود  رسول خدا
  3.برد از بين مي بركت آن را: عبارتي آمده است

از سوگند خوردن زياد در خريد و فروش بپرهيزيد؛ : همچنين آن حضرت فرمود
  4.برد رساند، اما بركت و سود را از بين مي چراكه سوگند، كاال را به فروش مي

رساند، با اين عمل،  خورد و كاالي خود را به فروش مي پس كسي كه سوگند مي
اش به تدريج از بين خواهد رفت و مالش تلف  شود و دارايي بركت مال اوسلب مي

شود و يا غارت  سوزد يا غرق يا به زور گرفته مي شود يا مي گردد يا دزديده مي مي
اش در آن راه  دهد از قبيل بيماري و غيره كه دارايي گردد و يا پيش آمدهايي رخ مي مي

  5.شود صرف مي
آداب تعامل در بازار اسالمي اينها برخي از آداب و رهنمودهاي نبوي بود كه به 

مربوط بود كه اثر بزرگي در آباداني بازارهاي مسلمانان و ضعيف شدن بازارهاي 
يهوديان داشت و بدين وسيله مسلمانان توانستند بر اقتصاد مدينه مسلط شوند و در آن 

                                                           
 .685، ص 2، امام مالك، باب جامع البيوع، ج موطاء - 1
 .342 – 341، ص 2وع، ج ، كتاب البيسنن الترمذي - 2
 .1228، ص 3، كتاب المساقاه، باب النهي عن الحلف، ج مسلم - 3
 .همان - 4
 .246، ص 7، ج شرح السيوطي علي سنن السنائي - 5
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ترين  به دلخواه خود عمل كنند و با اين شيوه و نگرش، يهوديان را درامري كه مهم
  1.آنها بود، شكست دادند تخصص

اين تعاليم و آداب تنها به اين شكل منحصر نماند؛ بلكه با توسعه و گسترش دولت 
اسالمي و برقراري قوانين در جامعة اسالمي تحول يافت و تجارت براساس دانش و فقه 

 در بازار«: گفت  و با توجه به چنين معياري عمر. و اصولي خاص بنيانگذاري گرديد
  2».معامله نكند، مگر اينكه در دين آگاهي داشته باشد ما كسي

بازارها در اسالم از آنجا كه از نظر مالي و اقتصادي در زندگي مردم نقشي مهم ايفا 
نمايد و مكان و محل معامله كردن و مبادالت تجاري بين مردم است و از اين طريق  مي

كند،  اش را تأمين مي عمومي هر فرد امور زندگي و نيازهاي ضروري و لوازمات ويژه و
در   از جايگاهي واال و اهميتي خاص برخوردار است و بر اين اساس پيامبر اكرم

  3.مورد بازار توجيهاتي ارائه داد
قرآن كريم نيز از آفت اقتصادي و اجتماعي خطرناك ديگري كه بر دين و دنياي 

و آن كم كردن ترازو و مردم حاكم گرديده است و بر آن اثر گذاشته، سخن گفته است 
پيمانه است و اين عمل با شوه و اسلوب انصاف كه خداوند به آن دستور داده است تا 

؛ چنانكه هاي خويش را تنظيم نمايند، مخالف و متضاد است مردم بر آن اساس معامله
  : فرمايد خداوند متعال مي
 ª!$# ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ptø:$$Î/ tβ# u”Ïϑø9 $#uρ 3 $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ ¨≅yès9 sπ tã$¡¡9$# 

Ò=ƒÌs%    )17 ،شوري(  
ها و آلتهايي براي اقامه عدل  ها وسيله و ترازوها و پيمانه 4و ميزان عدالت است

باشند بنابراين، خداوند فرمان داده است تا به تمام و كمال داده شوند و از كم كردن  مي
   :فرمايد نهي كرده است؛ چنانكه مي در آن

                                                           
 .70، ابي فارس، ص الهجره النبويه المباركه - في ظالل السيرة النبويه  - 1
 .53، ص احكام السوق في االسالم - 2
  .586 -  585همان، ص  - 3
  .77، ص 7، ابن جوزي، ج زادالمسير - 4
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 Ÿωuρ (#θç/ tø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9 $# ωÎ) © ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4© ®Lym xè=ö7tƒ …çν£‰ ä© r& ( 

(#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹x6 ø9$# tβ# u”Ïϑø9 $#uρ ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ ( Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $²¡ø tΡ ωÎ) $yγyèó™ ãρ ( # sŒÎ) uρ 

óΟçFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$sù öθs9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’n1 öè% ( Ï‰ôγyèÎ/ uρ «!$# (#θèù÷ρ r& 4 öΝà6 Ï9≡sŒ 

Ν ä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ ÷/ä3ª=yès9 šχρã©. x‹s?   )152 ،انعام(  
به مال يتيم جز به نحو احسن نزديك مشويد تا آن گاه كه يتيم به رشد كامل «

رسد و پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات داريد و ما  خود مي
سازيم و  اندازة تاب و توانش موظف نمي هيچ كسي را به انجام چيزي جز به

هنگامي كه سخني گفتيد، دادگري كنيد هرچند از خويشاوندان باشد و به عهد و 
اينها چيزهايي هستند كه خداوند شما را به رعايت آنها . پيمان خدا وفا كنيد

  ».كند تا اينكه متذكر شويد و پند گيريد توصيه مي
  : فرمايد و خداوند مي
 (#θèù÷ρ r& uρ Ÿ≅ø‹s3ø9 $# # sŒÎ) ÷Λä⎢ ù=Ï. (#θçΡÎ— uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9 $$Î/ ËΛ⎧ É) tFó¡ßϑø9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ ×ö yz 

ß⎯ |¡ômr& uρ WξƒÍρ ù's?    )35 ،اسراء(  
زنيد، آن را به تمام و كمال پيمانه كنيد و  و هنگامي كه چيزي را به پيمانه مي«

  ».داردبرتر از وي درست بكشيد كه اين كار سرانجام بهتر و نيكوتري 
الكت تهديد كرده است و دهند، به ه و خداوند كساني را كه پيمانه و ترازو را كم مي

  : فرمايد مي
  ×≅÷ƒuρ t⎦⎫ ÏÏe sÜßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# # sŒÎ) (#θä9$tGø.$# ’n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθèùöθtGó¡o„ ∩⊄∪ 

# sŒÎ)uρ öΝ èδθä9$x. ρ r& öΝ èδθçΡ y— ¨ρ tβρ çÅ£øƒä† ∩⊂∪ Ÿωr& ⎯Ýàtƒ y7Í×̄≈ s9 'ρé& Νåκ̈Ξ r& tβθèOθãèö6̈Β 

∩⊆∪ BΘ öθu‹Ï9 8Λ⎧Ïàtã    )5 – 1 ،مطففين(  
پيمايند، به تمام و كمال و  واي به حال كاهندگان؛ كساني كه وقتي براي خود مي«

پيمايند يا  دارند و هنگامي كه براي ديگران مي افزون بر اندازه الزم دريافت مي
برند كه دوباره زنده  آيا اينان گمان نمي. كاهند كنند، از اندازة الزم مي وزن مي

  ».گردند در روز بسيار بزرگ و هولناكي؟ مي
هاي موجود دربارة حضرت  براساس آيه  همچنين اصحاب و ياران پيامبر اكرم

شعيب به اين نتيجه رسيدند كه كم كردن ترازو و پيمانه، دوري گزيدن از برنامه الهي و 
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ست و اين امر موجبات نارضايتي و خشم خداوند مخالفت با دستورات خداوندي ا
آورد و موجب زيان رساندن به مردم را  جبار و عذاب او را در دنيا و آخرت فراهم مي

افزايد و در نتيجه مردم در تنگنا  آورد؛ چراكه بر سختيها و افزايش قيمتها مي فراهم مي
  1.بارزه برخاستگيرند بنابراين، دولت اسالمي در مدينه با آن به م قرار مي

. انجاميدكم كردن ترازو و پيمانه يكي از اسبابي بود كه به هالك شدن قوم شعيب 
  : فرمايد خداوند متعال مي
 βr(x. óΟ©9 (#öθuΖøótƒ !$pκÏù 3 Ÿωr& #Y‰÷èç/ t⎦t⎪ô‰yϑÏj9 $yϑx. ôNy‰Ïèt/ ßŠθßϑrO    )95 ،هود(  
نابود باد قوم مدين ! هان. اند بدانگونه كه انگار هرگز از ساكنان آن ديار نبوده«

  ».همان گونه كه قوم ثمود نابود شدند
هاي نبوي بود در تربيت  داستان شعيب و قومش عالوه بر اينكه يكي از برنامه

  . اصحاب نيز مؤثر واقع گرديد
دانستند؛  بنابراين، آنان انحراف از برنامة خداوندي را به منزلة هالكت و نابودي مي

  . گرفت فراگيري اين دين، تمام شئون زندگي آنان را در برمي چراكه شموليت و
هاي قرآني به حل مشكالت اقتصادي پرداخت تا مردم  برنامة الهي از طريق بيان قصه

وضع حاكم در جامعه را امري طبيعي تلقي نمايند و از اقوام گذشته عبرت بگيرند و اين 
ختار ساماندهي تربيتي دارد پرداخت و برنامه نيز به قوانين عبادي كه اثر بزرگي در سا

خداوند عزوجل نيز نصرت و ياري خويش را نصيب اين امت نمود و در تمامي مراحل 
هاي خاص خويش را فرستاد تا آنان را براي برعهده گرفتن امانت و  زندگي آنان، برنامه

 رساندن رسالت آماده گردند و از نظر اين دولت انجام امور كوچك و بزرگ فرقي
نداشتند؛ چراكه تمامي اين امور براي بلند شدن بناي آن و سربلند و استوار ايستادن آن 

شدند و از جمله اين  رفت، انجام مي در برابر فشارهايي كه احتمال رويارويي با آن مي
شعائر عبادي كه در دو سال اول هجرت فرض شد زكات، فطريه و روزه بود و سنت 

مسلمان و رعايت كردن آن براساس واقعيت زندگي مردم تدريجي را در ساختن جامعه 
كنيم و هر چيز در وقت  و پيش رفتن با آنها به سوي بهترينها را بدون شتاب مشاهده مي

  2.گرفت خود انجام مي

                                                           
 .446، سعيد محمد، ص اسباب هالك االمم السالفه - 1
  .168 – 166، شجاع، ص دراسات في عصر النبوه - 2
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  تشريعات و قوانين
  تشريع فريضة روزه -1

اسالم در شعبان سال دوم هجرت، خداوند روزه را فرض گردانيد و آن را ركني از اركان 
همان طور كه آن را بر امتهاي سابق فرض كرده بود و اين امر اهميت اين . قرار داد

  :فرمايد ند متعال ميرساند؛ چنانكه خداو عبادت بزرگ و جايگاه آن را به اثبات مي
 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝ à6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏGä. ’n? tã 

š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝ à6Î=ö7s% öΝä3ª=yès9 tβθà) −Gs?    )183 ،بقره(  
ايد، بر شما روزه واجب شده است همان گونه كه بر  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».اند، واجب بوده است تا باشد كه پرهيزگار شويد كساني كه پيش از شما بوده
براي نازل  خداوند سبحان ماه رمضان را ستوده است و اين ماه را از ميان ساير ماهها

  : فرمايد ن كريم اختصاص داد؛ پس ميكردن قرآ
 ãöκy− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏμŠÏù ãβ#u™ öà) ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 

3“ y‰ßγø9 $# Èβ$s%öà ø9$# uρ 4 ⎯yϑsù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çμ ôϑÝÁuŠù=sù ( ⎯ tΒuρ tβ$Ÿ2 

$³ÒƒÍ sΔ ÷ρr& 4’n? tã 9x y™ ×ο£‰ Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒr& tyzé& 3 ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ tó¡ãŠø9 $# Ÿω uρ 

ß‰ƒÌãƒ ãΝà6 Î/ u ô£ãèø9 $# (#θè=Ïϑò6 çGÏ9uρ nο£‰ Ïèø9 $# (#ρç Éi9 x6çGÏ9 uρ ©!$# 4†n? tã $ tΒ 

öΝ ä31y‰yδ öΝ à6 ¯=yès9 uρ šχρãä3ô±n@    )185 ،بقره(  
تا مردم را راهنمايي ماه رمضان است كه قرآن در آن فرو فرستاده شده است «

ها و آيات روشني از ارشاد باشد و جدايي افكند؛ پس هر كه از شما  كند و نشانه
اين ماه را دريابد، بايد كه آن را روزه بدارد و اگر كسي بيمار يا مسافر باشد، 

خواهد و  خداوند آسايش شما را مي. چندي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد
تا تعداد را كامل گردانيد و خدا را براي اينكه شما  خواهان زحمت شما نيست و

  ».را هدايت كرده است، بزرگ داريد و تا اينكه سپاسگزاري كنيد
آورند يعني  داران مخلص به دست مي همچنين قرآن كريم نتيجة بزرگي كه روزه

 öΝ: را خاطر نشان نموده و فرموده استرسيدن به مقام پرهيزگاري  ä3ª=yès9 tβθà) −Gs?  
اي است كه در آن به پاكي  نظير و مرحله اي بي پس روزه براي مسلمانان به مثابة مدرسه
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هاي  شود تا آفتها به او آسيبي نرسانند و با خوبيها آراسته گردد و از پله نفسها پرداخته مي
  1.پرهيزگاري و صالح باال برود

 ا پيامبر اكرماز آنجا كه روزه در تربيت جامعة مسلمان اهميتي خاص داشت، لذ
تشويق نمود تا روزهايي غير از رمضان روزه گرفته شود و به پاداش و مزد الهي تشويق 
نمود و از اين رو مدرسة روزه در طول سال باز است تا هر زمان كه انسان مسلمان 
احساس سنگدلي نمايد و احساس كند كه وجودش نياز به پرورش و پااليش دارد و به 

و فضل او عالقمند گردد، به سوي آن بشتابد؛ چنانكه ابي سعيد  پاداش بيشتر الهي
بندة مسلمان در ازاي هر روزي كه در راه «: فرمود  پيامبر خدا: گويد مي  خدري

اش را تا چهل سال از عذاب دوزخ  گيرد خداوند، به سبب آن روزه چهره خدا روزه مي
  2».گرداند دور مي

  
  تشريع زكات فطر -2

دوم هجرت نيز خداوند فطريه را بر هر انسان مسلمان آزاد، غالم، مرد،  در رمضان سال
زن و كوچك و بزرگ واجب قرار داد و حكمت وجوب آن و التزام مسلمانان نسبت به 

: گويد مي: كند چنين بيان مي  عبداهللا بن عباس: كند پرداخت آن را چنين بيان مي
دار از لغويات و گناه پاك شود و  زهزكات فطريه را فرض نمود تا رو  پيامبر خدا«

مايحتاج فقرا از اين طريق برطرف گردد؛ هر كس قبل از نماز عيد آن را ادا كرد، زكاتش 
پذيرفته شده است و هر كس بعد از نماز، آن را ادا كرد، براي او صدقه محسوب 

  3».گردد مي
  : حديث حكمت پرداخت آن دو امر است پس براساس اين

ربوط به روزه ماه رمضان است؛ چراكه سرشت انسانها اين گونه است فطريه م –الف 
اي ندارد يا ضرري  كنند و سخن بيهوده كه فايده شوند و كوتاهي مي كه مرتكب اشتباه مي

آورند پس فلسفة اين زكات در پايان  در بردارد از قبيل كالم باطل و امثال آن به زبان مي

                                                           
 .252 – 251، ص 1، ج في تزكيه النفس منهج االسالم – 106، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه - 1
 .1609شماره ، كتاب الجهاد، باب زكاه الفطر، البخاري - 2
 .1609، كتاب الزكاه، باب زكاه الفطر، شماره ابوداود - 3
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اش آميخته است،  از آنچه از اين قبيل امور با روزهدار را  ماه رمضان اين است تا روزه
  .پاك بگرداند

آيد؛ چراكه  برطرف نمودن مايحتاج فقرا در روز عيدي كه در پايان رمضان مي –ب 
در اين روز تمام جامعه مسلمان شاد و خوشحال هستند؛ پس شايسته است كه اين 

فقرا و بينوايان نيز همراه  شادي همه را فرا بگيرد بنابراين، فطريه مشروع گرديد تا
بيان گرديد كه يكي از   ديگران شاد بشوند؛ چنانكه در حديث گذشته ابن عباس

  هاي اين امر برطرف نمودن مايحتاج بينوايان است بنابراين، پيامبر خدا فلسفه
پرداخت فطريه را منوط به امري دشوار قرار نداده است كه بيشتر مردم توانايي پرداخت 

نداشته باشند؛ بلكه فطريه واجب را مقدار اندكي از خوراكي كه مورد استفاده  آن را
عموم اهل آن آبادي و شهر است، قرار داده است تا دادن آن براي مردم آسان باشد و 
اين امر بر آنان دشوار نگردد و اكثر مسلمانان توانايي پرداخت آن را داشته باشند و در 

توجه نمودن دين اسالم به اين گونه مسائل . نياز گردند بينتيجه نيازمندان به سبب آن 
توان در  احكام و تفصيالت مربوط به اين زكات را مي. 1بيانگر عظمت و بزرگي آن است

  2.كتابهاي فقه جستجو كرد
  

  نماز عيد -3
همراه مردم براي اداي نماز   پيامبر اكرم. در سال دوم هجرت نماز عيد واجب گرديد

گفتند و تعظيم خدا را  و تكبير مي ال اله اال اهللامصلي رفت؛ در حالي كه عيد به سوي 
پس عيد يكي از . كردند تا سپاس او را به خاطر نعمتهاي فراوانش به جاي آورند بيان مي

چنين بود   موسمهاي خير و مهرباني و درستي با يكديگر است و عادت پيامبر اكرم
داد و تشويق  داد و آنها را بيم مي مردم پند و تذكر ميخواند، به  كه وقتي نماز عيد را مي

ترساند؛ آن گاه زنان و مردان و كودكان و بزرگان در  كرد و اغلب از عذاب الهي مي مي
  3.دادند گرفتند و با يكديگر مسابقه مي عرصة بذل و بخشش از همديگر پيشي مي

  

                                                           
 .334، سليمان الحصن، ص المال في القرآن الكريم - 1
 .109، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه - 2
 .110همان، ص  - 3
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  مشروع شدن زكات -4
گرديد،  كي از اركان اسالمي محسوب ميدر سال دوم هجرت خداوند زكات را كه ي

اين امر بعد از ماه رمضان و بعد از وضع شدن زكات فطر انجام گرفت و . فرض نمود
زكات فطر نيز بعد از فرض شدن روزه وضع شده است و آنچه امام احمد و ابن خزيمه 

ر اند ب روايت نموده  و نسائي و ابن ماجه و حاكم از حديث قيس بن سعد بن عباده
ما را به پرداختن صدقه فطر قبل   پيامبر اكرم«: گويد ايشان مي. نمايد ر داللت مياين ام

از اينكه فرض بودن زكات نازل شود، فرمان داد؛ سپس فريضة زكات نازل شد؛ پس ما 
  1».پرداختيم را به دادن فطر امر نكرد و ما را نيز از پرداختن آن نهي نكرد و ما آن را مي

و جمهور علماي سلف و خلف  2سند آن صحيح است: ر گفته استحافظ ابن حج
  3.بر اين باورند كه زكات در مدينه در سال دوم هجرت فرض شده است

پرداخت زكات در دوران مكي، شرايط و حدودي نداشت؛ بلكه به ايمان افراد و ميل 
ه بود و و احساس آنها به وظيفه برادري نسبت به برادران مؤمنشان وابسته و محول شد

نمود تا آنچه در توان دارند،  كرد و گاهي نياز اقتضا مي در آن وقت مال اندكي كفايت مي
  4.در راه خدا صرف نمايند

هاي گوناگون  داد و مسلمانان را با شيوه هاي مكي به تربيت و توجيه اهميت مي آيه
ه از اولين خواند؛ چنانكه در سوره مدثر ك به ياري و نصرت فقرا و بينوايان فرا مي

هاي آخرت  اي از صحنه هايي است كه نازل شده است، قرآن كريم به ارائه صحنه سوره
پردازد و محل حضور مؤمنان سعادتمند را در باغهايشان كه از حالت مجرمان كافر  مي

دارد؛ پس مؤمنان از  شوند، در حالي كه كافران را آتش فرا گرفته است بيان مي  جويا مي
ند كه چه چيزي آنها را به عذاب گرفتار كرده است و آنان يكي از اسباب پرس كافران مي

پوشاكي، بيان  موجبات عذاب را ندادن حق فقير و رها كردن او در مقابل گرسنگي و بي
  5.كنند مي

  
                                                           

 .111، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه - 1
 .207، ص 3، ج فتح الباري - 2
 .111، ص 2ابي شهبه، ج  ،السيرة النبويه - 3
 .77، ص 1، قرضاوي، ج فقه الزكاة - 4
 .70همان، ص  - 5



843  مدينههاي دولت اسالم در  پايه

  : فرمايد خداوند متعال مي
 ‘≅ä. ¤§øtΡ $yϑÎ/ ôM t6|¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ HωÎ) |=≈ ptõ¾r& È⎦⎫ÏϑuŠø9 $# ∩⊂®∪ ’Îû 

;M≈̈Ζy_ tβθä9 u™!$|¡tFtƒ ∩⊆⊃∪ Ç⎯tã t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑø9 $# ∩⊆⊇∪ $tΒ óΟä3x6n=y™ ’Îû ts) y™ ∩⊆⊄∪ 

(#θä9$s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ t⎦,Íj# |Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟs9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜçΡ t⎦⎫ Å3ó¡Ïϑø9$# ∩⊆⊆∪ 

$̈Ζ à2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ t⎦⎫ ÅÒÍ←!$sƒø: $# ∩⊆∈∪ $̈Ζ ä. uρ Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘ öθu‹Î/ È⎦⎪Ïd‰9$#    
  )46 – 38 ،مدثر(  

شود مگر ياران سمت  هر كسي در برابر كارهايي كه كرده است، گروگان مي«
پرسند از بزهكاران و  برند و مي راستي آنان كه در باغهاي بهشت به سر مي

گناهكاران چه چيزهايي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته است؟ 
ايم و ما  داده به مستمند خوراك نمي ايم و گويند از زمره نمازگزاران نبوده مي

  ».ايم دانسته ايم و روز سزا و جزاي را دروغ مي رفته گرايان فرو مي پيوسته با باطل
خداوند، براي بندگانش داستان صاحبان باغ را حكايت كرده است؛ آنهايي كه با هم 

آوري و  ر روز جمعهاي باغ را در شب بچينند تا بينوايان و فقرا را د قرار گذاشتند تا ميوه
  : د هنگام خداوند آنها را فرا گرفتبرداشت محصول، محروم كنند، اما عذاب زو

 t∃$sÜsù $pκön=tæ ×#Í← !$sÛ ⎯ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ óΟèδ uρ tβθãΚ Í←!$tΡ ∩⊇®∪ ôMyst6ô¹r'sù 

ÄΝƒÎ ¢Ç9$% x. ∩⊄⊃∪ (# ÷ρ yŠ$oΨ tGsù t⎦⎫Ï⇔ Î6óÁãΒ ∩⊄⊇∪ Èβr& (#ρß‰ øî$# 4’n? tã ö/ä3ÏO öym βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. 

t⎦⎫ÏΒ Ì≈ |¹ ∩⊄⊄∪ (#θà) n=sÜΡ $$sù óΟèδ uρ tβθçGx≈ y‚tGtƒ ∩⊄⊂∪ βr& ω $pκ̈] n=äzô‰tƒ tΠöθu‹ø9 $# 

/ä3ø‹n=tæ ×⎦⎫Å3ó¡ÏiΒ ∩⊄⊆∪ (#÷ρ y‰xîuρ 4’n? tã 7Šöym t⎦⎪Í‘ Ï‰≈s% ∩⊄∈∪ $¬Ηs>sù $yδ ÷ρr& u‘ (# þθä9$s% $̄Ρ Î) 

tβθ—9 !$ŸÒs9 ∩⊄∉∪ ö≅ t/ ß⎯ øtwΥ tβθãΒρãøtxΧ ∩⊄∠∪ tΑ$s% öΝ ßγäÜy™ ÷ρ r& óΟs9 r& ≅è%r& ö/ä3©9 Ÿωöθs9 

tβθßsÎm7|¡è@ ∩⊄∇∪ (#θä9$s% z⎯≈ysö6ß™ !$uΖ În/u‘ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. š⎥⎫ÏϑÎ=≈ sß ∩⊄®∪ Ÿ≅t6ø%r'sù 

öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ tβθãΒ uθ≈ n=tGtƒ ∩⊂⊃∪ (#θä9$s% !$uΖn=÷ƒuθ≈ tƒ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. t⎦⎫ Éó≈ sÛ ∩⊂⊇∪ 

4© |¤tã !$uΖ š/ u‘ βr& $oΨ s9 Ï‰ ö7ãƒ # Zöyz !$pκ÷] ÏiΒ !$̄Ρ Î) 4’n<Î) $uΖ În/u‘ tβθç7Ïî≡u‘ ∩⊂⊄∪ y7Ï9≡ x‹ x. 

Ü>#x‹yèø9 $# ( Ü>#x‹yès9 uρ ÍοtÅzFψ$# çt9ø. r& 4 öθs9 (#θçΡ% x. tβθßϑn=ôètƒ    )33 – 19 ،قلم(  
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شب هنگام كه آنان در خواب بودند، بالي بزرگ و فراگيري از جانب «
سحرگاه . ب گرديدپروردگارت سراسر باغ را در برگرفت و باغ همچون ش

هاي خود را بچينيد، صبح زود  خواهيد ميوه همديگر را ندا در دادند، اگر مي
آنان پچ پچ كنان به راه . حركت كنيد و خويشتن را به كشتزار خود برسانيد

بامدادان بدين قصد كه . نبايد امروز بينوايي در باغ پيش شما بيايد. افتادند
هنگامي كه باغ را ديدند، . ارند روان شدندتوانند جلوگيري كنند و باز د مي

: نيك مردترين ايشان گفت. وم هستيميم؛ بلكه ما محر ما راه را گم كرده: گفتند
: بيح و تقديس خدا بپردازيد؟ گفتندمگر من به شما نگفتم، جرا نبايد به تس

ايم؛ پس به همديگر رو كردند و  پرودرگار ما پاك و منزه است قطعا ما ستم كرده
مردمان نافرمان و سركشي ! واي بر ما: گفتند. ن به سرزنش يكديگر گشودندباز

ما رو به . اميدواريم پروردگارمان بهتر از اين باغ را به ما ارزاني دارد. ايم بوده
ايم عذاب اين گونه است و قطعا عذاب آخرت  سوي پروردگارمان كرده

  ».ندتر است؛ اگر مردم متوجه بوده و بدان تر و بزرگ سخت
هاي مكي در دعوت دادن به مهرباني با فقير و تشويق به خوراك دادن و  توجه آيه

ها متوقف نشد؛  توجهي به آن و سختي كردن با او به اين آيه توجه به او و ترساندن از بي
بلكه از اين فراتر رفت پس بر گردن هر مؤمني براي فقير حقي قرار داد كه غير از خود، 

اك دادن و رعايت فقير تشويق و برانگيخته نمايد و ترك تشويق و ديگران را به خور
واداشتن مردم به مهرباني با فقير را در كنار كفر ورزيدن به خدا قرار داده است و آن را 

خداوند متعال درموردكساني . باعث نارضايتي خدا و عذاب او در آخرت گردانده است
  : گويد ميشان در دست چپ قرار دارد كه نامة اعمال اي
 çνρä‹è{ çνθ=äósù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛ⎧ Åspg ø:$# çνθ=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’Îû 7's# Å¡ù=Å™ $yγããö‘ sŒ 

tβθãèö7y™ % Yæ#u‘ ÏŒ çνθä3è=ó™$$sù    )32 – 30 ،حاقه(  
او را بگيريد و به غل و بند و زنجيرش كشيد و سپس او را به دوزخ بيندازيد؛ «

  ».هفتاد زراع طول داردسپس او را با زنجير ببنديد و بكشيد كه 
  و اين همه عذاب و خواري و رسوايي در برابر همه مردم براي چيست؟

 …çμ̄Ρ Î) tβ% x. Ÿω ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ÉΟŠÏàyèø9 $# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ Ùçts† 4’n? tã ÇΠ$yèsÛ 

È⎦⎫Å3ó¡Ïϑø9 $#    )34 – 33 ،حاقه(  



845  مدينههاي دولت اسالم در  پايه

وراك به بينوا آورد و مردمان را به دادن خ چراكه او به خداوند بزرگ ايمان نمي«
  ».كرد تشويق و ترغيب نمي

ترساند و آنان را چنان تحت تأثر  داد و از عذاب مي ها دلهاي آنان را تكان مي اين آيه
اي مادر «: چنان تشويق كردند كه به زنش گفت درداء را داد كه افرادي مانند ابي قرار مي

آفريده است تا روزي كه درداء، خداوند زنجيري دارد كه همواره از روزي كه جهنم را 
خورد و خداوند از نصف  شود، در ديگهاي دوزخي جوش مي بر گردن مردم انداخته مي

آن مال را به سبب ايمان نجات داده است؛ پس بر غذا دادن بينوانان ترغيب بده و 
  1».تشويق كن

هاي مدني بعد از اينكه مسلمانان داراي دولت و حكومت و سرزمين و وجود و  آيه
تي بودند، نازل گرديد، بنابراين، تكاليف اسالمي صورت تازة مناسبي با اين تحول به قدر

خود گرفت صورتهاي تعيين و تخصيص بعد از مطلق و عمومي بودن و قوانين بعد از 
هاي توجيهي بودند، جنبه الزامي و اجرايي به خود گرفتند و  آنكه فقط به صورت توصيه
ه از قدرت دولت مركزي و تكيه بر وجدان و ايمان به اجرا در واقع اين قوانين با استفاد

درآمدند و اين رويكرد مدني در زكات ظاهر شد؛ سپس قانونگزار شريعت، اموالي را كه 
زكات در آن واجب است تعيين كرد و شرايط وجوب و مقدار واجب و موارد مصرف 

پرداخت،  زكات ميآن را بيان نمود ودستگاهي را كه به ساماندهي و ادارة اموال 
در مدينه به جايگاه زكات تأكيد كرد و به بيان   همچنين پيامبر اكرم 2مشخص كرد

اهميت آن در دين خدا پرداخت و متذكر شد كه زكات يكي از اركان اساسي اين دين 
هاي  است و به پرداختن آن تشويق نمود و از ندادن آن در احاديث مختلف و به شيوه

در احاديث خود براي اسالم پنج ركن برشمرد   ت و پيامبر اكرمگوناگون برحذر داش
كه اولي شهادت دادن به يگانگي خدا و رسالت پيامبر و دومي نماز و سومي زكات بود؛ 
پس زكات در سنت همان گونه كه در قرآن آمده است، سومين اصل و پايه اسالم به 

و با اجراي  3ريزي گرديد ا و پايهشمار رفته است؛ پس بناي اسالم بر اين پايه واساس بن
آيين آن را وضع كرده   اين ركن براساس آنچه خداوند فرمان داده بود و پيامبر اكرم

                                                           
 .70، ص 1، ج فقه الزكاة، به نقل از 35، ص االموال - 1
 .78، ص 1، ج فقه الزكاة - 2
 .89همان، ص  - 3
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بود، اهداف بزرگي در جامعه تحقق يافت و آثار آن در زندگي فرد و جامعه آشكار 
  : توان به اين امور اشاره نمود مي گرديد كه از جمله آثار فردي زكات

  نويت از بخلمص –الف 
  : فرمايد خداوند متعال مي
 t⎦⎪Ï%©!$# uρ ρ â™§θt7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$# uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ ty_$ yδ öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ 

tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ 

tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9 $#    )9 ،حشر(  
در (آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را «

دارند كه به پيش ايشان مهاجرت  كساني را دوست مي) دل خود استوار داشتند
چيزهائي كه به مهاجران داده اند و در درون احساس و رغبت نيازي به  كرده

دهند هر چند كه خود  كنند و ايشان را بر خود، ترجيح مي شده است، نمي
كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و . سخت، نيازمند باشند

  ».محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند
  رشد مال و اضافه شدن آن –ب 

  : فرمايد خداوند متعال مي
 ö≅è% ¨βÎ) ’În1 u‘ äÝÝ¡ö6tƒ s− ø—Îh9 $# ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$t7Ïã â‘ Ï‰ ø)tƒuρ …çμ s9 4 !$tΒ uρ 

ΟçFø) xΡr& ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« uθßγsù …çμ àÎ=øƒä† ( uθèδ uρ ç öyz š⎥⎫Ï%Î—≡§9 $#    )39 ،سبا(  
بگو همانا پروردگارم روزي را براي هر كس از بندگانش كه بخواهد، فراخ و يا «

كند و  رچه را ببخشيد و صرف كنيد، خدا جاي آن را پر ميگرداند و ه تنگ مي
  ».او بهترين روزي دهندگان است

  : فرمايد همچنين مي
 øŒÎ) uρ šχ©Œr's? öΝ ä3š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟè? öx6x© öΝ ä3̄Ρ y‰ƒÎ—V{ ( ⎦ È⌡s9 uρ ÷Λänöx Ÿ2 ¨βÎ) 

’Î1#x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9    )7 ،ابراهيم(  
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اعالم كرد كه اگر سپاسگذاري كرديد، هر و آن زمان را كه پروردگارتان مؤكدانه «
گمان عذاب من بسيار سخت  دهم و اگر كافر شديد، بي آئينه برايتان افزايش مي

  ».است
  : فرمايد و مي

 ß,ysôϑtƒ ª!$# (#4θt/ Ìh9 $# ‘Î/öãƒuρ ÏM≈s%y‰ ¢Á9$# 3 ª!$# uρ Ÿω =Åsãƒ ¨≅ä. A‘$¤ x. ?Λ⎧ÏO r&    
  )276 ،بقره(  

بخشد و خداوند هيچ انسان  كند و صدقات را فزوني مي مي خداوند ربا را نابود«
  ».دارد ناسپاس و گناهكاري را دوست نمي

هر «: نيز فرمودو » .1شود هيچ مالي از صدقه كردن كم نمي«: نيز فرمود  رسول خدا
به كسي كه ! بار الها«: گويد شوند؛ يكي از آنها مي زل ميصبح دو فرشته از آسمان نا

  2».ورزيد، مالش را تلف كن كند، عوض آن را بده و كسي كه بخل مي يمالش را خرج م
اين گونه و براساس اين نصوص، وجود مسلمان ازآفت بخل و تنگ چشمي پاك 

شتابد؛ چراكه به فضل خدا و وعدة او يقين دارد كه  گردد و به انفاق و خرج كردن مي مي
  3.ابدي يابد و وعدة خدا تحقق مي با انفاق، روزي فزوني مي

  دستيابي به امنيت دنيا و آخرت –ج 
  : فرمايد خداوند متعال مي
 š⎥⎪Ï%©!$# šχθà)ÏΨãƒ Οßγs9≡ uθøΒ r& È≅øŠ©9 $$Î/ Í‘$yγ̈Ζ9 $# uρ # vÅ™ Zπ uŠÏΡ Ÿξtãuρ óΟßγn=sù 

öΝ èδãô_r& y‰ΨÏã öΝ ÎγÎn/u‘ Ÿωuρ ê’öθyz óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“óstƒ    
  )274 ،بقره(  

بخشند،  خود را در شب و روز و به گونه پنهان و آشكار مي كساني كه دارايي«
پاداش آنها نزد پروردگارشان است و نه ترسي بر آنان است و نه ايشان 

  ».اندوهگين خواهند شد
برند، به خاطر اينكه چيزي را  پس آنها در امنيت و سعادت و آرامش خاطر به سر مي

و از آنچه خداوند نهي كرده است،  اند كه خداوند دستور داده است، پرداخت نموده
  . اند دوري گزيده

                                                           
 .2588، كتاب البر و الصله، شمارة مسلم - 1
 .120، ص 2، ج  يفامامن اعط : ، كتاب الزكاه، باب قوله تعالي بخاري - 2
 .249، ص 1، ج منهج االسالم في تزكية النفس - 3
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از جمله آثار زكات در جامعه اين است كه ميان فقرا و ثروتمندان محبت ايجاد 
شود و همة افراد، خود را چون اعضاي  شود و امنيت و آرامش در جامعه فراگير مي مي

دوستي و مهرباني با مؤمنان در «: فرمود  كنند؛ چنانكه پيامبر اكرم يك تن احساس مي
يكديگر مانند يك جسم هستند كه هرگاه عضوي از آن به درد آيد، ساير اعضاي بدن 

  1».نمايند خوابي مي احساس تب و بي
چنانكه در صدر اسالم با  2يكي ديگر از آثار زكات، حفظ توازن اجتماعي است

و  آوري زكات و مصرف آن در راههاي مشروع، جامعه اسالمي در آسايش جمع
گي برد و مردم با هم و در كنار هم برادرانه و دوستانه زند مندي از خوبيها به سر مي بهره
در دوران خليفة پنجم از خلفاي راشدين يعني عمر بن : گويند كردند تا جائي كه مي مي

گشتند كه  عبدالعزيز مردم به قدري در رفاه و آسايش بودند كه به دنبال كسي مي
اي جز اين نداشتند كه با  يافتند؛ پس چاره او بدهند، اما كسي را نميزكاتهاي خود را به 

پول زكات به خريداري بردگان بپردازند و آنان را آزاد نمايند و اين گونه اسالم در 
نخستين سالهاي ظهور خود، سطح زندگي مسلمانان را به حدي باال برد كه حتي امروز 

  3.ن يكي از آثار وضع قانون زكات بودهيچ ملتي به آن پيشرفت نخواهد رسيد و اي
  

  با عايشه ازدواج پيامبر اكرم  -5
، عايشه را بعد از وفات خديجه، در مكه و قبل از هجرت، در حالي كه او  پيامبر اكرم

دختري شش ساله بود، به عقد خود در آورد و در مدينه در سال نخست هجرت، وقتي 
  4.اش برد او نه ساله بود، او را به خانه

عالوه بر اينكه دعوت و جهاد و تربيت و تشكيل دولت اسالمي مسير تكاملي 
  پيمود، ازدواج و تشكيل خانواده نيز در زندگي اصحاب و پيامبر اكرم خويش را مي

بايست به آن  اي طبيعي و فطري بود كه مي متوقف و تعطيل نشد؛ بلكه اين خواسته

                                                           
 .2586، شماره 1999، ص 4، كتاب البر و الصله، ج مسلم - 1
 .240، ص المال في القرآن كريم - 2
 .115، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه - 3
 .168، ص معين السيره - 4
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الم دين فطرت است و ازدواج، نقش مهمي در پرداختند و اين بيانگر آن است كه اس مي
  5.تشكيل جامعة مسلمانان دارد

در سن پنجاه و چهار سالگي با عايشه ازدواج نمود و شكي نيست كه   پيامبر اكرم
گذشت سالها به عنوان قاعدة كلي مقياس عمر انسانها است، اما مقياس حقيقي، نشاط و 

گاهي انساني سي ساله از نظر جسمي . باشد ميسرحالي و توانايي انسان بر اقدام و كار 
اي را  و روحي در حدي است كه گويا پنجاه ساله است و گاهي انسان پنجاه ساله

بيني كه از چنان قدرت بدني و روحي برخوردار است كه گويي بيش از سي سال  مي
اشت، او در حالي كه پنجاه سال سن د. نظير بود رسول خدا در اين ميدان بي. سن ندارد

اش گل كرده  اما از نظر همت و مردانگي و قاطعيت بسان مردي بود كه تازه بهار جواني
يادي اين مطلب را كرد؛ چنانكه داليل ز باشد و هيچ انساني در اين باره با او برابري نمي

  :نمايد تأييد مي
بن براي تبليغ دين اسالم و عرضة آن نزد بني عامر   وقتي پيامبر اكرم: الف

  : صعه رفت، بحيره بن فراس گفتصع
به خدا سوگند اگر اين جوان قريشي را همراه خود كنم، به وسيلة او همة عرب را 

را جوان توصيف كرد و جوان   بر اساس اين گفته، بحيره، پيامبر اكرم 6خواهم خورد
: از نيرو و چابكي است و اينكه گفتكسي است كه در آغاز زندگي قرار دارد و سرشار 

و اين به دليل چابكي، زرنگي و همتي است كه در » ه وسيله او عرب را خواهم خوردب«
توانند در برابر آن  همتي كه تمام عرب نمي. مشاهده كرد  شخصيت پيامبر اكرم

. بنابراين، ديدگاه خود را چنين تعبير كرد كه عرب را به وسيلة او خواهد خورد. بايستند
آري او از نظر ساختار . پنجاه سال سن داشت  اكرمدر حالي كه در آن روز پيامبر 

  7.بدني، قيافه، روحيه و همت، واقعاً جوان بود
كند، آمده است  روايت مي  در حكايت هجرت آن طور كه بخاري از انس –ب 

كه آن حضرت در حالي به مدينه وارد شد كه ابوبكر پشت سر ايشان سوار بود و ابوبكر 
شناختند؛ پس هر كسي  شد و پيامبر جواني بود كه او را نمي ميپيرمردي بود كه شناخته 

و سوار است، كيست؟ اين كه جلوي ت! گفت اي ابوبكر كرد، مي با ابوبكر مالقات مي
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كرد كه منظور  دهد و فرد چنين گمان مي اين مرد، راه را به من نشان مي: گفت ابوبكر مي
هدف اينكه گرچه ابوبكر  1و هدايت بودابوبكر، راه است و حال آنكه منظور او راه خير 

از رسول خدا سن كمتري داشت، ولي به خاطر شادابي و زرنگي رسول خدا، مردم او را 
در حالي كه  3شد يعني ابوبكر در سن واقعي خود پير مشخص مي. 2ناميدند جوان مي

ن هما. آمد؛ چون موي سفيد و پيري در او ظاهر نشده بود جوان به نظر مي  پيامبر
موهاي رسول خدا سفيد : ن مطلب را توضيح داده و گفته استطور كه قسطالني اي

و شايد به خاطر همين بود كه تفاوت  4نشده بود با اينكه از ابوبكر سن بيشتري داشت
با عايشه، زياد مشهود نبود تا جايي كه با عايشه، مسابقه دوندگي   سني پيامبر اكرم

 گيرد و باري ديگر آن حضرت از سبقت مي  مبر خداگذارد يك بار عايشه از پيا مي
  5».اين در مقابل آن يكي است«: فرمايد گيرد و مي عايشه سبقت مي

 ضمناً براي انديشمندان و صاحبان فكر و انديشه حكمت بزرگ ازدواج پيامبر اكرم
حلة با عايشه پوشيده نيست؛ چراكه اين ازدواج مبارك در آغاز زندگي مدني و با آغاز مر

گمان بخش بزرگي از زندگي انسان  انجام گرفت و بي  قانونگذاري زندگي پيامبر اكرم
  .شود اش سپري مي در خانه و با خانواده

شد تا بتوانند  بايد براي مردم نقل و بيان مي  پس اين بخش از زندگي پيامبر اكرم
. دادند ين انجام ميو ديگر امهات المومن وظيفة مهم را عايشهبه آن تأسي جويند و اين 

عايشه به سبب هوشياري و فهمي كه خداوند به او بخشيده بود، توانست نقش خود را 
به بهترين شيوه ايفا كند؛ چنانكه بررسي مختصر هر كتابي از كتابهاي سيره گواهي 

  .آشكار بر اين مدعا است
مبر عايشه حدود پنجاه سال بعد از رسول خدا زيست و مدت زندگاني او با پيا

ديده و شنيده بود، به مردم   او را ياري نمود تا آنچه را كه از پيامبر اكرم اكرم
  6.خداوند از او راضي و خشنود باد. برساند
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