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 ...حمد و سپاس

سپاس و آفرين، ايزد جهان آفرين راست؛ آن كه اختران رخشـان، بـه پرتـو روشـني و     
اي كـه پرسـتيدن    آفريننـده . اند، و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاينده پاكي او تابنده
هست كننده از نيسـتي،  . اي كه خواستن جز از او نيست خوش گوار دهنده. اوست سزاوار

ي گردن  ي بندگان از خواري؛ در پاي افكننده ارجمند گرداننده. نيست كننده پس از هستي
بلنـدي و  . خـدايي؛ او راسـت در خورنـد   . دشاهي؛ او راسـت زيبنـده  پا. كشان از سروري

هر آن كه از روي ناداني نـه او را گزيـد، گزنـد او ناچـار     . برتري از درگاه او جوي و بس
      .هستي هر چه نام هستي دارد، بدوست. بدو رسيد

  !اي هر چه هستي تويي ندانم چه  جهان را بلندي و پستي تويي
ي هـر   ر بازپسين، پيشرو پيمبران پيشين؛ گره گشاي هر بندي، آموزنـده و درود بر پيامب

پندي، گمراه را راه نماينده،  جهانيان را به نيك و بد آگاهاننده، به همه زباني نام او ستوده 
ي  و گوش پندنيوشان آواز او شنوده، و همچنين درود بر ياران گزيده، و خويشان پسنديده

(است و گل بر شاخسار همبستر خار ك در آفرينش بر كاراو باد؛ تا باد و آب و خا
0F

1(. 
 

                                           
 ). هـ ق 681ـ  623( اقتباس از تاريخ جهانگشاي جويني، نوشته عطاملك جويني )1(
... اليق و سزاوار: درخورند... گوارا، مطابق ميل: خوش گوار... هخداوند بخشند: دهنده... ستايش: آفرين(

 ...).پند پذير: پندنيوش



 

 

 زنگ اول

تاريخ تفاصيل زندگي هيچ احدي را چون زندگي آخـرين پيـك آسـمان ثبـت نكـرده      
 !..است

در صفحات تاريخ از عالمات پيش از نبوت گرفتـه تـا والدت، دوران شـيرخوارگي و    
مبري، اخـالق، حركـات، جنگهـا،    نوازدي، كودكي، نوجواني، جواني، پيـري، ازدواج، پيـا  

صلحها، نزول فرشته وحي، آيه به آيه قرآن، سخنهاي خـود او و خالصـه ريـز و درشـت     
زندگي او، و حتي آنچه  را در مسير زندگي چندان اثري نيست چون؛ اسب و قاطر و شتر 
او، شمشير و زره و عصاي او، كفش و لباس او، چه رسد به شـكل و شـمايل و ريـش و    

 .همه و همه اين تفاصيل را صفحات تاريخ براي آيندگان به ثبت رسانيده است. .موي او
توان ادعا كرد كه يك نقاش برجسته يا صاحب خيـال   تا بدان جا كه با جرأت تمام مي

باز، اگر پرتو هيبت زنده آن حضرت بدو اجازه دهد تا تابلوي از آن ذات مبارك در يكـي  
يا در عالم خيال نقاشي كند، تصـويري كـه جلـوي     از حالتهاي زندگيش چه بر روي ورق

      !!..بيش از نود و نه درصد شباهت خواهد داشت رويمان خواهد بود با رسول اكرم 

 كه مست وصال محمد است يخرم دل ما را چراغ ديده، خيال محمد است
جزئي است از وعـده   سيرت و زندگي پيامبر اكرم ! البته چه عجب از اين حكايت؟

اظت قرآن كريم توسط پروردگار يكتا مگر نه اين است كه اله عالميان خـود ضـمانت   حف
      :اند كه كرده

﴿           ﴾ ]9 :حجرال[  

و تا روز رستاخيز آن را از (باشيم  م و خود ما پاسدار آن مياي ما خود قرآن را فرستاده«
      .»)داريم بديل زمان محفوظ و مصون ميبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تدست

و پيك آسمان مسئوليت داشت قرآني زنده و الگو و نمونه اجرائي قرآن نظري باشد، و 
رفت، و همه شاهد حركـات و   او در حقيقت قرآني بود كه با دو پا در ميان بشريت راه مي
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ي علمي و تاريخي فراهم كـرد تـا همـه ريـز و درشـت      سكنات او بودند، و خداوند فضائ
      .زندگي او براي آيندگان حفظ گردد

نگارند،  بانگ هدايت بشريت سردادند تا به امروز قلمها از او مي از روزي كه رسول اهللا 
ها لحظه لحظه و حركت حركت او را پشت و  زنند، انديشه عقلها در اقيانوس زندگيش موج مي

كنند، و باز هم همه بر اين اعتقادند كـه   و مفاهيم جديد و معاني نويني استخراج مي كنند، رو مي
بشريت تنها راه و چاره روزش را از دريـاي بيكـران او برچيـده، و بـراي آينـدگان مرواريـد و       
گهرهايي از فهم و درك در صدفهاي روايات تاريخي او نهفته است كه عقلهاي ما، مـا را يـاري   

                               !نها را دريابيمكنند تا آ نمي
و اينچنين است كه قرآن، و سيرت عطراگين سفير آسمان تا بروز قيامت زنده و پايدارنـد، و  

           .اند ريزي براي هر زمان و مكاني را بر دوش گرفته رهبريت و برنامه
مريـداني، سـيماي   را   را پيرواني بود، و اگر حضرت عيسي  و اگر حضرت موسي

او در بزرگـي و  . رسول خاتم در خود سيماي همه پيامبران و رسوالن خدا را جمع كرده اسـت 
عظمت خويش آنچنان فروتن و متواضع بود كه مقام شاگردان خويش را از خدمت و سـربازي  

 !و پيروي به راتب باالتر بوده آنها را دوستان و ياران خود ناميد

 ...اصحاب رسول اهللا 
ين شاگردان مدرسه رسالت بودند كه در كنار بار سنگين حمـل كـالم الهـي؛ قـرآن مجيـد،      ا

 ..سيرت نوراني آن قرآن بشري را نيز براي ما با دقت مالحظه كرده، حفظ نمودند
خوشا بحال آنان كه چشمهايشان با ديدار يار روشن،  و قلبهايشان در كنار او نوراني گشت، 

اينكه از جهان فاني رخت بربندند كليد بهشت برين را از خالق كون  و خوشا بحالشان كه قبل از
 :و مكان هديه گرفتند
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  ﴾ ]100 :بةتوال[  

، و كساني كه بـه نيكـي روش آنـان را در پـيش     پيشگامان نخستين مهاجران و انصار«
، خداوند از آنان خوشنود اسـت و ايشـان هـم از    و راه ايشان را به خوبي پيمودند گرفتند

درختـان و  (را آماده ساخته است كه در زيـر   و خداوند براي آنان بهشت ،خوشنودندخدا 
ايـن اسـت پيـروزي    . ماننـد  است و جاودانه در آنجـا مـي   ها جاري آن رودخانه)  كاخهاي

    .»بزرگ و رستگاري سترگ
اين كتابچه هرگز اين ادعا را ندارد كه گمان بـرد؛ بحـر را در كـوزه گـرد آورده، بلكـه تنهـا       

      ..اي است ناچيز كه بر منقار گنجشككي كوچك از اين درياي بيكران برگرفته شده است قطره
، و اي عاشـق پيـك   و حال كه شرف اين را يافته كـه شـما؛ اي شـيفته محمـد مصـطفي      

خواهد به شما بگويد كه راه سعادت  آسمان، و اي پيرو و محبوب او، آنرا بدست گيري، تنها مي
قرآن را در دو دسـتت و رسـول هـدايت را در    . ز اين قطره برگير و ره اقيانوس پيمااي، ا را يافته

بنگـر كـه    كنارت داشته باش، و يك آيه از قرآن برگير، سپس در تابلوي متحرك رسـول اهللا  
چگونه آنرا به نمايش گذاشته، و پا بر جاي پاي او بگذار، تا پله پله بسـوي آسـمان و رضـايت    

           ..الهي باال روي
اميد آن است كه اين آرزو برآورده شده، ناشر و نويسنده و مترجم از دعـاي شـما بـي بهـره     

 ...نگردند
 

 ...مترجم



 

 

 رسيد  نور محمد

 

ــر  ــرد كف ــيه ك ــه س ــيد  ،جام ــد رس ــور محم  ن
 

 ملــك مخلــد رســيد   ،طبــل بقــا كوفتنــد   
 

 جيــب دريــد آســمان ،روي زمــين ســبز شــد
 

ــه شــكافت   ــر م ــار دگ  دروح مجــرد رســي ،ب
 

 بســت ســعادت كمــر ،گشــت جهــان پرشــكر
 

ــار دگــر   آن قمــرين خــد رســيد ،خيــز كــه ب
 

 آيــت هفــت آســمان ،دل چــو ســطرالب شــد
 

ــدي   ــرح دل احم ــيد   ،ش ــد رس ــت مجل  هف
 

 رفـت بـه سـر چـون قلـم      ،پيك دل عاشـقان 
 

ــكر   ــون ش ــژده همچ ــيد ،م ــد رس  در دل كاغ
 

 ؟هـاي پـاك   چند كنـد زيـر خـاك صـبر روان    
 

ــد    ــد برجهي ــين ز لح ــيد ه ــد رس ــر مؤي  نص
 

ــد ــت زدن ــل قيام ــي  ،طب ــد صــور حشــر م  دم
 

 حشـر مجـدد رسـيد    !وقت شـد اي مردگـان   
 

ورِ   ي الْقُبـ ا فـرَ مثعورِ     ،بد ي الصـ ا فـ لَ مـ صـح 
 

 روح بــه مقصــد رســيد   ،آمــد آواز صــور  
 

ــود   ــاده بـ ــه افتـ ــتارگان غلغلـ  دوش در اسـ
 لوح و قلم درشكست ،رفت عطارد ز دست 

 اختـر اسـعد رسـيد    ؛تـران كز سـوي نيـك اخ   
 در پي او زهره جست مست به فرقد رسيد 

 شـاه جهـان آن ماسـت    ،خيز كه دوران ماست
ــن   ــودان دي ــم حس ــين  ،رغ ــو لع ــوري دي  ك

 

 چون نظرش جان ماسـت عمـر مؤبـد رسـيد     
ــيد    ــد رس ــم مرم ــده در چش ــل دل و دي  كح

 

ــان   ــر دهـ ــل زدم بـ ــان قفـ ــي نامحرمـ  از پـ
 

ــيد     ــرمد رس ــرت س ــا عش ــو مطرب ــز بگ  !خي
 



 

 

 دريچه

هزاران شكر و سپاس مر خداي را كه با فرستادن معلم و مربي و هادي و رهبـر و مرشـدي   
 .بر ما منت نهاد  بنام محمد مصطفي

﴿               

         ﴾ ]164 :آل عمران[ 

منّت نهاد و تفضّل كرد بدان گاه كه در ميانشان ) صدر اسالم(يقيناً خداوند بر مؤمنان «
ندني قـرآن  خوا كتاب(بر آنان آيات ) پيغمبري كه. (خودشان برانگيخت پيغمبري از جنس

) از عقائـد نادرسـت و اخـالق زشـت    (و ايشان را  ،خوانداو را مي) و كتاب ديدني جهان
يعنـي  (و فرزانگـي  ) آن خواندن و نوشتنقرآن و به تبع (داشت و بديشان كتاب پاكيزه مي

غوطه(ان پيش از آن در گمراهي آشكاري و آن ،آموختمي) اسرار سنّت و احكام شريعت
 .»بودند) ور

م و درود ما بر سرور فرزندان آدم، و مهتر بشريت، و الگوي جهانيان، و امام و رهبر وسال
ي نبوت، آنكه وجودش رحمتي بود بر جهانيان، و آنكه  متقيان، و سردفتر رسالت و پايان نامه

  ﴿   برگزيد او را خداي عالميان پيكي بسوي جهان و جهانيان؛ پيامبرمان محمد

 ﴾ ]و هر كس را آفريند ار تو هر چه را بخواهد ميپروردگ« ]68 :قصصال ،

            .»گزيند بخواهد برمي

 ]75 :حجال[ ﴾      ﴿و 

و ) دارد گسيل مي و به سوي انبياء(گزيند  آوراني را برمي گان پيامخداوند از ميان فرشت«
 .»)فرستد گزيند و به سوي مردم مي يبرم(از ميان انسانها پيغمبراني را  هم

  ﴾         ﴿: خداوند او را فرستاد
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 ]46 -45 :حزاباأل[
و بـه عنـوان     .دهنـده فرسـتاديم   رسان و بيم مژده و ما تو را به عنوان گواه! اي پيغمبر «

  .»، و به عنوان چراغ تابانان اهللادعوت كننده به سوي خدا طبق فرم
سپاس مرخدايي را كه عزت و سربلندي و سعادت و فخر و رشادت و مهتـري را نگاشـت از   

كي فـرود آورد  و ذلت و بدبختي و شقاوت و كهتري را چون پت. پيمودند  براي آنانكه ره محمد
 .به زمين نهادند  بر سر آناني كه امر محمد

سالم و درود پروردگارم نثار آن پيك رشادت آسمان بادا تا بدان روز كه بشريت ياد احديت 
            ...آيد كند، و تا بدان زمان كه در پي هر شبي روزي مي

هرگـز بچشـم     يمحمد مصطف   اي چون مدرسه بر كسي پوشيده نيست كه جهان مدرسه
نديده و نخواهد ديد، مجلسي كه در آن شـمع رهـايي بشـر از تاريكيهـاي جهالـت برافروختـه       

و چـه بـا سـعادت بودنـد يـاران آن رسـول       . شـد گشت، و زنجير اسارت از گردن آدميت پاره 
هاي علم و تربيت و دانش و انسـان شـدن و انسـان     رشادت كه از دهان مبارك او برچيدند ميوه

                                  ..راساختن 
سپاس و ثنا مر خدايي را كه چون ما را از شرفياب شدن در آن مجلـس نـور محـروم ديـد،     
راهي از برايمان گشود تا سيرت و زندگي آن مقام عظمت را همراه با شخصيت و اخالق و راه 

قت، و رمـزي از  و روش و گفتار او كه نمادي بود از كمـال بشـريت و جمـال رحمـت و شـف     
 .بخشش و گذشت و مردانگي و كرم و اخالق و كرامت بتوانيم بياموزيم

از دير زماني است كه در نظر دارم جلساتي مختصر و آسان از سـيرت و رفتـار و گفتـار آن    
مانند را از زندگي او گرفته به برادران و خواهران مسلمانم تقديم دارم تـا در راسـتاي    الگوي بي

            .نمونه كه پروردگار از برايمان فرستاد ياور و رهگشايشان باشد الگوشناسي آن

﴿                ﴾ 

 ]21 :حزاباأل[
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بـراي شـما    پيغمبـر خـدا  ) تار و كـردار شيوه پندار و گف(سرمشق و الگوي زيبائي در «
و جويـاي قيامـت    ،اميد به خـدا داشـته  ) :داراي سه ويژگي باشند(براي كساني كه . است 
  .»و خداي را بسيار ياد كنند ،باشند

﴿       ﴾ ]7 :حشرال[ 

، و از آورده اسـت اجـراء كنيـد   ) از احكـام الهـي  (راي شـما  پيغمبر بـ چيزهائي را كه «
 .»، دست بكشيدئي كه شما را از آن بازداشته استچيزها

دارم بـه   اين گلچين از سيرت و سريرت، گفتار و كردار پيك هدايت پروردگار را تقديم مـي 
گـوش   هـاي تربيـت بـه نمـازگزاران  برسـانند، و بـه معلمـان تـا بـه          امامان مساجد تا در حلقه

و بـه د عـوتگران    ،ي عاشقان و والهان راه يابي و راه شناسي سازان جامعه بدمند، و به همه آينده
بسوي يكتاپرستي، شايد كه روز ازل اثري از اين شمعهاي پرفروغ رسالت دسـتمان گيـرد و در   

                                                  ..هايمان گردد بازخواست شديد الهي جوابگوي كوتاهي
ي مـا را توانـايي آن    از او كه تنها اوست پروردگار جهان و جهانيان تمناي آن دارم كـه همـه  

بدرآييم، و نام ما را در صف خادمان راه و رسم و رويـه    دهد از خجالت بار حق پيامبر اكرم
آن مقـام   و به ما شرف و سعادت و مكانت و رفعت دنيا و آخرت در پيـروي . و سنت او بنگارد

            .ارزاني دارد واالي انسانيت 
ي ما را در ركاب آن پيامبر عظيم الشأن خـويش   و از او تنها قادر مطلق مسألت دارم كه همه

و اين زحمتهاي ناقابل ما را از پرتو بزرگي خويش قدر دهـد  . در بهشتهاي برين محشور گرداند
            .راستي نوراني گرداندو قلبهايمان را با شعاعهاي اخالص و صدق و 

ي  ، و بر همـه  هزاران هزار سالم و درود و صلوات بادا بر پيامبر بزرگمان حضرت محمد
            .خاندان و ياران او تا بروز ديدار او در بهشتهاي برين پروردگارمان

 صدر و بدر هر دو عالم، مصطفي  خواجه دنيا و دين، گنج وفا 
 نور عالم، رحمت للعالمين  ياي يقين آفتاب شرع و در
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 عادل علي الشدي/ دكتر

 استاد تفسير و علوم قرآن



 

 

 :اولدرس 
         ضرت ي مباركه نسب آن ح شجره

محمد فرزند عبداهللا فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبـدمناف  : ايشان ابو القاسم
فرزند غالب فرزند فهر فرزند فرزند قصي فرزند كالب فرزند مره فرزند كعب فرزند لؤي 

مالك فرزند النضر فرزند كنانه فرزند خزيمه فرزند مدركه فرزند الياس فرزند مضـر پسـر   
 .نزار پسر معدن پسر عدنان هستند

 .اتفاق نظر دارند اينجا مؤرخان و نسب شناسان در مورد پدران آن حضرت  ات
باشد نيز  مي ر حضرت ابراهيم البته روي اين كه عدنان از نوادگان حضرت اسماعيل پس

                 .ي تاريخ نويسان متفق هستند همه

 نامهاي مبارك آن حضرت 
من نامهاي متعددي دارم، مـن  « :فرمودند از جبير پسر مطعم آمده است كه آن حضرت 

 .)1F1(»ـ پيامبري كه پس از او هيچ پيامبري نخواهد آمد ـ هستم» العاقب«محمد هستم، و من 
خودشان را بـا نامهـاي مختلـف     پيامبر خدا : از ابو موسي أشعري آمده است كه گفتند

من محمد و احمد و مقفي و حاشر و نبـي التوبـه، و نبـي    « :و فرمودند. براي ما معرفي كردند

 .)2F2(»هستم الرحمة

 مخزن سر الهي، رازدار هشت و چار   احمد محمود، ابوالقاسم محمد، عقل كل

 پروردگار يسو »ياالسر ةليل«رهسپار     معني نون و القلم  »اهللا لي مع«همنشين 

  پاكي اصل آن حضرت 

                                           
  .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(

 .به روايت امام مسلم نيشابوري )2(
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ي قـريش   ايشان از بنوهاشـم و از سـالله  . اصالت خانوادگي آن حضرت جاي بحث ندارد
و از اهـل مكـه ـ محبـوبترين جـاي      . يعني از باالترين و سرشناسترين نسبهاي عـرب . هستند

            .زمين نزد پروردگار ـ
         :فرمايند پروردگار يكتا مي

﴿    ﴾ ]124: نعاماأل[ 

رسالت خـويش را بـه   ) چه كسي را براي پيامبري انتخاب و(داند كه  خداوند بهتر مي«
      .»كند ي واگذار ميچه كس

ادشـاه روميـان بـه بزرگـي و     ابو سفيان؛ سردار قريش قبل از اسالمش در مقابـل هرقـل پ  
مشهوري كه هرقـل برخـي از تـاجران       در قصه. اعتراف كرد اصالت و شرافت پيامبر خدا 

پرسشهايي مطـرح سـاخت، از    مكه و ابوسفيان را پيش خود خواند، و در مورد رسول اهللا 
او در  :ابوسفيان در جواب گفت. پرسيد آن جمله اين بود كه از نسب خانوادگي پيامبر خدا 

هميشـه  : هرقـل گفـت  . بين ما عربها از جايگاه و مكانت خانوادگي بـاالئي برخـوردار اسـت   
(شوند هاي با اصالت ملتهايشان برانگيخته مي پيامبران از بين خانواده

3F

1(                        .  
م، خداوند متعال از بين فرزنـدان حضـرت ابـراهي   « :فرمايند دراين باره مي و پيامبر خدا 

و از بين فرزندان اسـماعيل كنانـه را، و از بـين فرزنـدان     . فرزندشان اسماعيل را انتخاب نمود
          .)4F2(»كنانه قريش را، و از بين قريش بني هاشم را، و مرا از بين بني هاشم انتخاب كرد

و از پاكي نسب و اصالت آن مقام واالي نبوت است كه خداوند پـدر و مـادرش را در آن   
ي ازدواجي پاك بـدور از   و آن حضرت ثمره. ي دگرگون از زنا و فاحشگي حفظ نمود عهجام

                         .هاي نامشروع است پليدي زنا و رابطه

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(

 .به روايت امام مسلم نيشابوري )2(
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ام، و هـيچ بـوئي از پليـديهاي     من از ازدواجي پاك بدنيا آمده« :فرمايند مي آن حضرت 
ـ      تا اينكه  روابط نامشروع جاهليت از زمان آدم  ه مـن پدر و مـادرم مـرا بـدنيا آوردنـد، ب

                 .)5F1(»نچسپيده است
تا بدين دم از   از زمان پدرم آدم« :رمودندف و در روايتي ديگر آمده كه آن حضرت 

         . )6F2(»ام ازدواج مشروع و بدور از روابط نامشروع بدنيا آمده
را  تـا از مـادران پيـامبر     پانصـد : استگفته  / كلبي: اند ابن سعد و ابن عساكر آورده

         .برشمردم، و در آنها هيچ زني كه به چيزي از روابط نامشروع و زشت متهم باشد نيافتم
منظورش از پانصد تا از مادران؛ مادر بزرگها و مادران مادر بزرگها، و مادر بزرگهاي مـادر  

 .از طرف پدر و مادر است... بزرگها و 
 ز جمــــال محمــــدمــــاه فرومانــــد ا

 

 سرو نباشد بـه اعتـدال محمـد    
 

ــي نيســت  ــدر فلــك را كمــال و منزلت  ق
 

 در نظر قـدر بـا كمـال محمـد     
 

 آدم و نوح و خليـل و موسـي و عيسـي   
 

 آمده مجموع در ظـالل محمـد   
 

 ي گيتـي مجـال همـت او نيسـت     عرصه
 

 روز قيامت نگر مجـال محمـد   
 

                                           
 .ر اوسط، و ألباني اين روايت را حسن دانسته استبه روايت امام طبراني د )1(

 .ألباني نيز روايت را حسن شمرده است. به روايت ابن سعد )2(



 

 

 :دومدرس 
 والدت ـ كودكي ـ حفاظت الهي

ترين گزارش تاريخي اين است كـه   درست ره والدت حضرت مصطفي؛ رسول اهللا دربا
(اند ي ابرهه با فيلهايش به مكه ـ بدنيا آمده ايشان عام الفيل ـ سال حمله

7F

1(.                         
اما در مورد تـاريخ  . اند و از ايشان روايت شده است كه فرمودند در روز دوشنبه بدنيا آمده

در برخي روايات . روز و ماه تولد ايشان هيچ روايت تاريخي درستي در دست نيستدقيق و 
آمده كه ايشان در دوم ربيع األول، و در برخي آمـده كـه در هشـتم ربيـع األول، و در برخـي      

(اند بدنيا آمده ،دوازدهم ربيع األول
8F

2(.                 

                                           
و ابراهيم بن منذر استاد امام بخاري، و خليفه بن خياط و . ابن كثير اين گزارش تاريخي را تأييد كرده است -1

حمله فيل ـ عام الفيل ـ تمام تاريخ نگاران اتفـاق نظـر     اند كه در تولد پيامبر در سال  ديگر علما بر اين ايده
         .دارند

 . خودشناسي در فرخنده ميالد با سعادت رسول خدا -2
فرهنگ از هم گسيخته و حيران جهان غرب مجبور شده براي حفظ آخرين نفسهاي معاني اخالقي و 

و روز پرستار وغيره را در  انساني، نمادهايي چون؛ عيد يا روز مادر، روز كارگر، روز معلم
هاي ماشيني و ماده پرستي كه از مادر و جايگاه و احترام او و  اين جامعه. هاي خود رواج دهد جامعه

كنند اين مفاهيم واال را  اند در يك روز سعي مي بكلي بيگانه رمكانت و اهميت كارگر و قيمت پرستا
                                  .ن معاني اخالقي نا آشنايند، بدهندعاطفه و درك اي بابا تكلف بخورد نسلهاي نويني كه 

روند و پس از چند ساعت پرس و جو و اينسو و  هاي سالمندان مي در يك روز از سال جوانان به خانه
اي از اتاقي افتاده را پيدا  را كه چون كاغذ مچاله شده در گوشه يشان فرسودهآنسو پاليدن مادر پير و 

گذارند، و دوباره به آغوش زندگي ماشيني بدور از عاطفه و  ند و يك شاخه گل در دستش ميكن مي
اين حكايت در روزهاي .. احساسات و انسانيت خويش بازگشته تا سالي ديگر و شاخه گلي ديگر

اين عادت و رسومي كه                                                                  !گردد روح تكرار مي پرستار و معلم و كارگر نيز بدون سر و صدا سرد و بي
هاي پر عاطفه و احساس اسالمي كه بر مبناي  در جامعه. ها بايد بسيار بدان ارج نهاد در آن جامعه
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هاي ساختاري خانواده و  اخالق و انسانيت بنا شده رمزي است از اهانت و تحقير به جايگاه اين مهره

 . جامعه
مسلمانان . خدمتگذاران جامعه است ي سال روز مادر و روز پرستار و معلم و هاي اسالمي همه در جامعه

دارند و از اينكه آنها را  را گرامي مي نهند و قدر و منزلتشان ي سال اين زحمتكشان را ارج مي هميشه
                                                                          .ورزند در چارچوب يك روز تنگ زنداني كنند شرم مي

و نه در زمان صحابه و  نه در زندگي پرفروغ حضرت رسول خدا ( ي اسالمي در تاريخ خود  جامعه
) سال پس از رحلت آن پيك آسمان 500دوستداران و اهل بيت آن مقام شرف، و نه در طول بيش از 

                 .اختشن هرگز نمي »روز ميالد رسول اكرم«روزي بنام 
رسول خدا همواره در اذهان مسلمانان، و در اذان، نماز، عبادات، معامالت، اخالق و گفتار آنها حضور 

در قلبهاي  و سربلندي ي شموخ و عز هاي برافراشته و مكانت و مقام او همواره در قله. داشت
                 .مسلمانان جاي داشت

ميالدي گروهي از شيعيان اسماعيليه كه ادعا  1171تا  909سالهاي  در بين/ در قرن ششم هجري
رسد و خود را فاطميان  كردند نسبشان از اسماعيل فرزند جعفر صادق به حضرت فاطمه زهراء مي مي
ناميدند بر كشورهايي چون؛ تونس، مصر و سرزمينهاي شام، و همچنين بصورت پراكنده بر ليبي،  مي

ي عرب، صقليه ـ در اسپانيا يا اندلس ـ و شمال سودان  طقي از شبه جزيرهجزائر، مراكش و بر منا
                                 .حكومت كردند

هاي شيعه حزبي سياسي بودند كه از مذهب به  فاطميان چون شيعيان اثنا عشري يا جعفري و ساير فرقه
         .و جاه و سلطان استفاده كردند عنوان روپوشي بر فعاليتهاي سياسي و رسيدن به هدفهاي مادي

توانند از  چون دريافته بودند با ايجاد تغيير و تحوالتي در سيستم عبادي اسالم پيروان خود را مي و
ي بزرگ اسالمي جدا ساخته به آنها شخصيتي مستقل و جدا از جمهور مسلمانان تزريق كنند  جامعه

تابع فرمان خود داشته باشند، بدعتها و عادات و رسوم  هايي هميشه و بدينوسيله آنها را چون مهره
                                 .ي روز خود تزريق كردند عبادي جديدي به جامعه

ي اسالمي به يادگار  از جمله بدعتهايي است كه فاطميان شيعه در جامعه عيد ميالد رسول اكرم 
                 .اند گذاشته
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ي خداوند متعال  اين مراسم و تصوير عبادي دادن به آنها اتهامي است ننگين به فرمودهگر چه برگذاري 

﴿ مائده/ سوره مباركه 3 در آيه                   

﴾ » به شما و استوار داشتن با عزّت بخشيدن (كردم و  ين شما را برايتان كاملد) احكام(امروز

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپسند براي شما ) گامهايتان
كه در آن خداوند متعال دين اسالم را كامل شمرده، هر گونه اضافه سازي بر آن را مردود          .»برگزيدم

» من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« راحتا اعالم داشته كه ص و پيامبر خدا . شمرده است
ة وکل بدعة ضاللة، وکل کل حمدثة بدع«ن دين ما بياورد مردود است ـ و ـ هر كسي چيزي نوين در اي

بدعت است، و هر بدعتي گمراهي، و هر  ـ در دين ـ ـ هر نوين سازي و نوآوري »النار ضاللة يف
 . جهنم ـ گمراهي در آتش سوزان

 .فاطميان با اين نوآوريها اهدافي بسيار عميق در نظر داشتند
و احترام و جايگاه او را در يك روز زنداني كنند و  آنها با ايجاد اين روز خواستند پيامبر خدا : اوال

 .جامعه را بتدريج از رسول اكرم و هدايات و فرامين و دستورات آن مقام هدايت دور سازند
اجراي طقوس و مراسم خاص در اين روز نوعي روح چاپلوسي در بين مسلمانان رواج دهند تا با : ثانيا

از اطاعت و فرمانبرداري او به نوعي عواطف و احساسات چاپلوسانه  يشان با رسول اكرم  رابطه
بنام او حلوا تقسيم كرده، نذريه دهند و درحق او شعرها و مدحهاي چاپلوسانه سروده . خالصه شود

. ام و منزلت او را به گمان خود باال ببرند، و به او صفات الهي داده در رديف خداوند قرارش دهندمق
ي اتاقشان بگذارند، و تا سالي ديگر و مراسمي  و با غروب آفتاب آنروز دفترش را بسته در طاقچه

                 ...ديگر، نه رسولي در زندگيشان باشد و نه اطاعت و فرمانبرداري از او
البته همانگونه كه امام حافظ ابن كثير فاطميان را وصف نموده، آنها از بدجنسترين انسانهاي روي زمين 

 !بودند
رسول  تولد سالروز، روز عيد و شادماني و جشن  گر و بدطينت و پست اين انسانهاي مكار و حيله

                 !!را دوازدهم ربيع األول كه روز وفات آن حضرت است قرار دادند اكرم
يابد نه همراه با  تاريخ از آنجا كه علم غيب ندارد، و بزرگي بزرگان را پس از رشد و كمال آنها درمي

. نيز از اين قاعده مستثني نبود رسول اكرم . داند ، غالبا روز والدت بزرگان را بدرستي نميتولدشان
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وز والدت آن حضرت دقيقا چه روزي بوده تواند تعيين كند كه ر به همين دليل كسي به درستي نمي

ي  برخي دوم و برخي هشتم و برخي دهم و بعضي دوازدهم ربيع األول عام الفيل ـ سال حمله. است
آنچه از خود آن حضرت ثابت . اند ابرهه با فيلهايش به كعبه ـ را روز والدت آن حضرت شمرده

ي از دانشمندان اسالمي چون محمد سليمان و برخ. اند اي به دنيا آمده است ايشان در روز دوشنبه
، و پژوهشگر و فلك شناس نامدار محمود پاشا پس از »رحمة للعالمين«المنصور فوري در كتابش 

/ 22يا  20ربيع األول موافق با /9اند كه آن حضرت در  تحقيق و بررسي به اين نتيجه رسيده
                                                                 .ميالدي به دنيا آمده است 571/آپريل

 .سال يازدهم هجري است/ ربيع األول/ 12اما تاريخ ثابت و دقيق وفات آن حضرت 
اند، و آن  توز و حقود روز وفات آن حضرت را روز جشن و شادي قرار داده و فاطميان بدجنس و كينه

                         !!!...اند را روز ميالد آن حضرت برشمرده
و صد افسوس كه بسياري از مسلمانان جاهل هنوز اين حقيقت تلخ را درك نكرده، به ساز آن بدعت 

         !..رقصند فروشان و مذهب سازان بد طينت مي
پاس حضرت ي سال را به  جاي دارد نه تنها مسلمانان بلكه تمامي بشريت در طول تاريخ خود همه! آري

گرامي دارند، و با ) سالم و درود خداوند و فرشتگان و انسانها بر او بادا(سمان محمد آخرين پيك آ
ي حيات در زندگيشان قرار  زنده نگه داشتن فرخنده ميالد باشكوه او، او را واالترين اسوه و نمونه

                 .دهند
                 .زد و پا در بين انسانها قدم مياي عملي و اجرائي از احكام اسالم بود، قرآني كه با د او در حقيقت نمونه

و بايد با زنده نگه داشتن ياد او خود را به اخالق و رفتار او زينت . او رحمتي بود براي جهان و جهانيان
 .و زيبائي بخشيم

شايسته است در اين روزگاري كه بشريت از كالبد انسانيت خود بيرون خزيده، با تازه كردن ياد رسول 
محمد؛ بزرگمرد تاريخ  عقلها را زنده، وجدانها را بيدار و قلبها را تكان داد تا دريابند پيام  اكرم

 . بشريت را
و با زنده نمودن نام او، رسالت و پيام او را به مسلمانان تذكر داد، و به آنها آموخت كه بايد چون رسول 

 .باشند خدا 
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در زمـان بـارداري آن حضـرت    : اند گفته آمنه؛ مادر پيامبر اكرم : اند سيرت نگاران آورده
هيچ احساس سنگيني نكردم، و وقتي بدنيا آمد همراه با او نوري پديد آمد كه دنيا را از شـرق  

                 .تا غرب دربرگرفت
انـد كـه ايشـان     آورده  ابن عساكر و ابو نعيم از پسر عموي پيامبر؛ عبداهللا پسـر عبـاس  

شد، پدربزرگشان عبدالمطلب از فرط شادي گوسفندي قرباني كرد،  وقتي پيامبر  متولد: گفتند

                                                                                                             
﴿                        ﴾ 

كساني  براي. پيغمبر خدا براي شما است) شيوه پندار و گفتار و كردار(در سرمشق و الگوي زيبائي «
را بسيار ياد شند، و خداي ، و جوياي قيامت بااميد به خدا داشته:) داراي سه ويژگي باشند(كه 
 ]21: حزاباأل[. » كنند

پيماني  مسلمانان را بسوي وحدت اسالمي و هم و با يادآوري آنها به مقام و منزلت انساني رسول خدا 
و برادري در برابر موجهاي هولناك و وحشي صهيونيستها و انسانهاي حيوان صفت و خونخوار 

شرمي به  شورهايي كه خود را با كمال بيو چه شرم آور است كه در بسياري از ك. غرب سوق داد
نماد انسانيت و اخالق و رحمت و شفقت و مهر پدري بشريت؛ حضرت رسول اكرم؛ محمد مجتبي (

دهند، جالدان ددمنش و درنده حيوان صفت از ريختن خون مظلوم و به دار آويختن بيگناه  نسبت مي
عذاب انداختن مردم بيچاره هيچ ابائي  و به زندان انداختن ستمديده و در زير شالقهاي شكنجه و

                                 !نيست؟ آيا اين اهانت به رسول خدا . ورزند نمي
و چه شرم آور و ننگين است كه در بسياري از كشورهايي كه خود را به آن مقام واالي عصمت و 

ماعي و برابري و برادري هيچ دهند از آزادي و عدالت اجت ، و يا اهل بيت او نسبت ميطهارت 
         !آيا اين اهانت به مقام واالي آن حضرت و تعاليم دين مبين اسالم نيست؟! خبر و اثري نيست

نامند، كساني كه خود  و چه شرم آور و ننگين است كه در بسياري از كشورهايي كه خود را مسلمان مي
خوانند براي رسيدن به جاه و مقام و كرسي  ين ميرا پارسا و زاهد و پرهيزگار، و نمايندگان بر حق د

ريزند، در حاليكه نزد خداوند  و رياستي چند روزه، خونهاي گلگون فرزندان ملت را به زمين مي
                                 ! ي كعبه با ارزشتر است ارزش خون و جان يك مسلمان از خانه

 ساكن ميخانه باش و مردم آزاري نكن مي بخور منبر بسوزان آتش اندر كعبه زن 
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چـرا نـام او را   : برخـي بـه او گفتنـد   . ـ مورد ستايش قرار گرفته ـ ناميد   »محمد«اش را  و نوه
با اين نـام،  : گذاري؟ عبد المطلب گفت گذاشتي، و نام يكي از پدرانش را بر او نمي »محمد«

ا تعريف كند، و مردم بـر روي زمـين مـدح و سـتايش او     خواهم خداوند او را در آسمانه مي
                                 .گويند

 وفات پدر
گزارش مشهور سيرت نگاران بر اين است كه؛ وفات پدر آن حضرت ـ مدتي پس از بـار   

البته در روايتي نيز آمده كه چند ماه بعد از والدت پيـامبر پدرشـان   . دارشدن آمنه ـ بوده است 
 .فات كردندو

 شيرخوارگي
ابولهـب از  . در روزهاي ابتداي تولد اين نوزاد مبارك ثويبـه كنيـز ابولهـب او را شـير داد    

پـس از آن حليمـه سـعديه از    . كنيزش ثويبه را آزاد كرد شدت خوشحالي تولد پيامبر اكرم 
بـه   ي بني سعد كودك خردسال را بـراي شـير دادن ـ بنـا بـه عـادت عربهـاي آن روز ـ         قبيله

در همـين مـدت   . ي خود برد و نزديك به پنج سـال كـودك در آنجـا پـرورش يافـت      منطقه
اي بـراي   بعنـوان اشـاره و مقدمـه    حكايت بسيار عجيب شستشوي ملكـوتي قلـب پيـامبر    

گروهي از فرشتگان كودك خردسال را در بيابان گرفتـه  . حوادث بزرگ آينده صورت گرفت
ي شيطان و نفس امـاره را   رون آورده، شستشو دادند و بهره، و قلبش را بيگشودنداش را  سينه

و پس از آنكه خداوند آنرا پر از نور و حكمت و مهربـاني و رحمـت و   . از آن بيرون كشيدند
                                         .شفقت و محبت گردانيد در جاي خود بازگردانيدند

و . اسان شد، و كودك را فورا نزد مـادرش آورد حليمه از اين حادثه بسيار وحشتزده و هر
البته مادر پيامبر از شنيدن اين حكايت بسـيار عجيـب هرگـز    . حكايت را برايش تعريف نمود

 .وحشتزده نشد
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بر اين اعتقادند كه اين پاكسازي و طهارت ملكوتي  »سهيلي«نگاران امثال  برخي از سيرت
         !صورت گرفت و رمزي دوبار براي پيامبر خدا 

يابي  كه بدان صورت قلب مباركشان از شيطان و راه. در زمان كودكي آن حضرت بار اول؛
         .اهريمن بدان پاكسازي شد

وقتي خداوند متعال او را براي سفر ملكوتي آسمان آماده ساخت، تا بر فرشـتگان   باردوم؛
پـاك سـازي مجـدد نمـود، و     خداوند باطن و ظاهر پيامبر را تقـدس داده  . آسمان نماز گذارد

 .كالبدشان را سرشار حكمت و ايمان نمود

 

 وفات مادر بزرگوارشان
براي زيارت برخي از خويشان  او را سال بيشتر نداشت، مادرشان 6وقتي كودك خردسال 

كـه در آنـروز   (ني عدي بن النجار به شهر مدينـه  ي ب و آشنائي با دائيهاي پدربزرگيش از قبيله
در راه بازگشـت بـه مكـه مـادر     . برد، و مدت يكماه در نزد خويشانش ماند )يثرب نام داشت

                 .وفات كردند »أبواء«ي  بزرگوارشان در منطقه
 8و آن در سـال  . انـد  آورده نگاران تصويري بسيار گويـا از وفـاي پيـامبر خـدا      سيرت

 وقتي پيامبر خـدا  . ق افتادسال عمر داشتند، اتفا 60تقريبا  هجري، روزي كه پيامبر خدا 
مـادرش را بيـاد آورده از   . افتاد »ابواء«براي فتح مكه لشكركشي كرد، در مسير راه گزرش از 

خداوند به پيامبرش چنـين  . خداوند متعال خواست بدو اجازه دهد قبر مادرش را زيارت كند
ان آن حضرت نيـز از  بر قبر مادرش بسيار گريست، و تمام همراه پيامبر خدا . اي داد اجازه

قبرهـا را زيـارت كنيـد، چـرا كـه      : فرمودند آنگاه آن حضرت . گريه ايشان به گريه افتادند
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(كند زيارت قبرها انسان را به مرگ يادآوري مي
9F

1(.                                 
 پس از وفات مادرشان، ام ايمن كنيزي كه از پدرشان به ارث برده بودند، در زيـر رعايـت  

و وقتي پيامبر به هشـت سـالگي   . پدربزرگشان؛ عبدالمطلب، پرورش پيامبر را به عهده گرفت
رسيد پدربزرگش پس از اينكه وصيت نمود سرپرستي پيامبر را عمويش؛ ابوطالب، بـر عهـده   

 .گيرد، رخت از دنيا بربست
 ابوطالب پس از عبدالمطلب سرپرستي پيامبر را به بهتـرين صـورت بـر عهـده گرفـت، و     
هنگامي كه حضرت محمد به پيامبري برگزيده شد ابوطالب با وجود اينكه به او ايمان نياورد، 

خدمات ارزشمند ابوطالب . با تمام قدرت و توان خود در كنار پيامبر ايستاد و او را ياري نمود
 هـر چنـد ايمـان   . ي او از پيامبر همواره قابل ارج و تقدير اسـت  و پشتيباني بسيار جوانمردانه

و در روايتـي از  . نياوردنش براي پيامبر خدا كه او را بسيار دوست داشت بسيار دردنـاك بـود  
زيدن ابوطالب را راند خداوند در روز قيامت عذاب كفر و ثابت است كه فرموده پيامبر خدا 

                         .كند كم مي بخاطر زحمات بيدريغ و خدمات شايانش به اسالم و پيامبر اكرم 

 حفاظت خداوند متعال پيامبرش را از پليدي جاهليت 
خداوند متعال پيامبرش را از كودكي در پنـاه خـود پـرورش داده از پليـديها و زشـتيهاي      

نفرت ورزيدن به بتها و احترام قائل نشدن به آنها در فطرت و . جاهليت بكلي دور نگه داشت
تي را عبـادت نكـرد، بلكـه هرگـز بـراي بتهـا       او نه تنها هرگز ب. سرشت پيامبر نهاده شده بود

بندوبار و پرفساد مكه، هرگز شراب ننوشيد، و هرگـز در   ي بي و در جامعه. احترامي قائل نبود
و از همان روزهاي اول . مهار قريش شركت نكرد فسق و فجور و فساد و فحشا با جوانان بي

اخـالق زيبنـده و كارهـاي شايسـته     ي  كودكي از تمام عيبها پاك بود، و خداوند او را با همـه 
. شهرت پاكدامني و اخالق واالي پيامبر زبانزد خاص و عام اهل مكه بـود . زينت بخشيده بود

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(
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                                                 .شناختند دار درستكار ـ صادق امين ـ مي و آنها او را به امانت
ي آن  خود بيـانگر مكانـت و جايگـاه ويـژه     در ديوار كعبه »حجر األسود« نصبي  وقصه

تا چه اندازه براي او احترام قائل بودند، و بـه او  و حضرت در بين اهل مكه است، كه چگونه 
                         .كردند اعتماد داشتند، و حرفش را قبول مي

ن حجـر  حكايت از اين قرار بود كه اهل مكه پس از بازسازي مجدد خانه كعبه، در گذاشت
خواست شرف ثابت  اي مي هر قبيله و خانواده. األسود در جايش با هم بشدت اختالف كردند

                 .تا نامش در تاريخ خانه كعبه ماندگار گردد. كردن حجر األسود را بخود اختصاص دهد
ور شد كه برخي از قبائل كمر جنگ بسته براي خونريزي  آتش اين اختالف تا حدي شعله

ي عبـدالمطلب؛ جـواني كـه در     در نهايت همه بر اين اتفاق كردند كه هر چه نوه. ماده شدندآ
امانتداري و صداقت و حكمت و درايت و اخالقش سرآمد اهل زمـان خـود اسـت، تصـميم     

                 .گيرد آنرا آويزه گوشهايشان كرده، سر طاعت در مقابل آن خم كنند
هنوز به پيامبري برگزيـده نشـده بـود، بـا حكمـت و       كه در آن روزها حضرت محمد 

را در  »حجر األسـود «سپس . اي بزرگ بياورند مانند خود، از آنها خواست تا پارچه درايت بي
اي از پارچه را گرفته، حجر األسود را  اي خواست تا گوشه وسط آن پارچه نهاد، و از هر قبيله

را با دستان مباركشـان   »حجر األسود«سپس . شود نزديك كنند بلند كرده بجائي كه نصب مي
                                         .گرفته در جاي خود نصب كردند

هـاي عـرب راضـي شـدند، و      ي آن حضرت تمام قبيلـه  با اين سياست و درايت حكيمانه
ل كه كمي مانده بود خشك و تر را بسوزاند، و مكه را به قبرستاني خـاموش بـد   يي آتش فتنه

                         .سازد از دلها فروكش كرد، و همه راضي و خشنود به زندگي آرام خود بازگشتند



 

 

 :ومدرس س
 ازدواج پيامبر اكرم 

 .ساله بود ازدواج كرد 40سالگي با خديجه كبري كه زني  25در سن  پيامبر خدا 
كـرد همـراه بـا غالمـش      كار ميدار و تاجر بود، و پيامبر را كه نزد او  خديجه زني سرمايه

ميسره در اين سفر بشـدت مجـذوب اخـالق    . براي تجارتي به سرزمين شام فرستاد "ميسره"
ي پيامبر خدا شد، و وقتي از سـفر بازگشـت    واال، و امانتداري و راستگويي و شخصيت ويژه

از درك خديجه پس . ه بازگو كردجهر آنچه در سفر از پيامبر ديده بود را براي سرورش خدي
                         .به آنحضرت عالقمند شده، با ايشان ازدواج كرد شخصيت حضرت محمد 

خديجه كبري سه سال قبل از هجـرت  . سال دوام پيدا كرد 25اين ازدواج با بركت مدت 
ساله را تنها گذاشته بديار بـاقي   50سال داشت، پيامبر  65به مدينه، در حاليكه  پيامبر اكرم 

و پيامبر كه . خديجه همسر آنحضرت و ابوطالب عمويشان در يك سال وفات كردند. شتافت
با رفتن آن دو در حقيقت دو پايگاه و ستون بسيار مهم، و دو پشتيبان نيرومند، و دو دوست و 

اي كه آن سال در نزد مسلمانان به سال  عزيزش را از دست داده بود بسيار ناراحت شد، بگونه
         .حزن شهرت يافتو  »اندوه«

پس از وفات خديجه كبري براي حل و فصل كردن مسائل بسيار مهمي در  پيامبر اكرم 
جامعه، و بخاطر حكمتهايي بسيار عميق و دقيق، و رسـيدن بـه اهـدافي بسـيار واال و جليـل      

 .ازدواجهاي متعددي كردند
و بزرگتر بود گذرانيـد و  سال از ا 15تمام جوانيشان را در كنار زني كه  حضرت محمد 

اي كه تجديد فراش و ازدواجهاي متعدد يكـي   سال زندگي مشترك در آن جامعه 25در طول 
ي  و توجه به اين نقطه بر مال كننده. از عادات و رسوم آن بود هرگز با زني ديگر ازدواج نكرد

از روي  حقيقت دروغ و مكر و حيله و كينه و دشمني برخي از شرق شناسان غربي است كـه 
را فـردي ـ العيـاذ بـاهللا ـ شـهواني كـه دنبـال           خباثـت و تحريـف واقعيتهـا پيـامبر خـدا      
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                         !كنند خوشگذراني بود معرفي مي
كـه شـهوت    ـ  ، تمام مدت جـواني دانند پيامبر خدا  اين افراد مغرض با وجود اينكه مي

. سال از او پيرتر بود گذرانيـد  15با بيوه زني كه خود را  ـ  ي آن است انسان در باالترين درجه
توز و مغرض ادعا كنند كه شهوت در تمام ايـن مـدت    كنم اين مستشرقان كينه البته گمان نمي

چـون ادعـائي اينچنينـي تنهـا     ! سالگي فوران كرده است؟ 50ش بوده، و پس از وطوالني خام
                                                 .كند ن ادعائي ميتواند دليلي باشد بر حماقت و ديوانگي كسي كه چني مي

تـوز، و   مزه و مغرض را تنها برخي از مستشرقان غربـي كينـه   البته اين ادعاي مسخره و بي
ي عالم و آدم  اند، كه با طرح آن خود را مسخره رقصند مطرح ساخته كساني كه با ساز آنها مي

ء و انديشمندان غربي با شدت با اين ديد منفي و مغرضـانه كـه بـا    و بسياري از علما. اند كرده
                                                         .اند منطق و واقعيت كامال در تضاد است مخالفت كرده

از جمله كسـاني اسـت كـه     »لورافيشيا فاغليري«پژوهشگر سرشناس ايتاليايي خانم دكتر 
هاده، با عقل و منطق درست قضيه را مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده     انگشت بر حقيقت ن

محمد تمام مدت جوانيش را كه غريزه جنسي در انسان در باالترين درجه : گويد او مي. است
زيست كـه   با وجودي كه در جامعه عربي ـ قبل از اسالم ـ آن دوران مي  . و قدرت خود است

و مستقل تا حد بسيار زيادي به كلي وجود نداشـت، و  در آن خانواده به عنوان كيان اجتماعي 
يا در حال انهيار بود، و در آن جامعه چند همسري يك قاعده و اساس بود، و طـالق نيـز تـا    

اي محمد تنها با يك همسر كه زني  در چنين جامعه. اهميت بود آخرين حد تصور آسان و بي
سـال زنـدگي مشـترك     25و در طول . كردبود بنام خديجه كه از او بسيار بزرگتر بود ازدواج 

و او تـا روزي كـه   . همسري بسيار مخلص و وفادار بود كه زنـش را بسـيار دوسـت داشـت    
امـا ازدواجهـاي ديگرشـان پـس از وفـات      . ننمـود  ديگـري  خديجه وفات كرد هرگز ازدواج

عي و البته هر يك از ازدواجهايش از روي سببي اجتما. سالگي بود 50خديجه و پس از عمر 
خواست با ازدواجي زنهايي كه در تقوا و پرهيزگاري و ايمان  مثال؛ مي. و يا سياسي بوده است
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اند را مورد تكريم واحترامش قرار داده منزلت آنهـا را در جامعـه    به مراتب وااليي دست يافته
ـ  ر پـا  باال ببرد، و با برخي ازدواجها روابط اجتماعي و نسبي با برخي از عشاير و قبائل ديگر ب

                                                         .كرد تا راهي جديد براي گسترش اسالم پيدا كند مي
با هيچ دختري، و يا زني جوان ازدواج نكردند، تمام  ل بجز عائشه حضرت محمد 

آيـا ايـن   . همسران ديگر آن حضرت خانمهايي بيوه بودنـد كـه عمـري از آنهـا گذشـته بـود      
كنند كمـي   اي كاش كساني كه چنين حرفهايي پوچ را طوطي وار تكرار مي! هوتراني است؟ش

         .به عقلهايشان بها دهند
و شايد هم احيانا به اميد اينكه صـاحب  ! فردي از بشر بود، و خدا نبود حضرت محمد 

ه كرده، چرا كه پسرهايي كه از همسـرش خديجـه متولـد شـدند همـ      پسري شود ازدواج مي
         .وفات كردند، و تنها چهار دختر از خديجه براي پيامبر باقي ماند

ي  با وجود اينكه پيامبر از وضع اقتصادي خوبي برخوردار نبـود، سرپرسـتي ايـن خـانواده    
و هميشـه عـدالت و برابـري كامـل را در بـين همسـرانش       . بزرگش را خود بر دوش داشت

                 .را بر ديگري برتري ندادند كردند، و هرگز كسي از آنها مراعات مي
در تعدد ازدواجهايش بر روش و سنت پيامبران پيش از خود چون حضرت  پيامبر خدا 

و كسـي بـر ازدواجهـاي متعـدد آن پيـامبران كـوچكترين       . و غيره عمـل كردنـد    موسي
اطالع هسـتيم،   بيآيا اين بدين دليل است كه ما از تفاصيل زندگي آنها . نكرده است ياعتراض

(خبر داريم در حاليكه از كوچك و بزرگ زندگي خانوادگي پيامبر اكرم 
10F

1(.         

 همسران پيامبر خدا 

 »زمعـة دختـر   ةسـود «در كهنسالي پس از وفات خديجه كبري با زني بنـام   پيامبر خدا 

                                           
دفاع عن «برگرفته از كتاب . 121ـ120/، دكتر عماد الدين خليل، ص»قالوا عن اإلسالم«كتاب : نگا )1(

 .»لورافيشيا فاغليري«اثر پژوهشگر ايتاليايي خانم دكتر  »اإلسالم
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شـاگردانش؛  پس از او با عائشه دختر نزديكتـرين يـاران و دسـت پروردهـا و     . ازدواج كردند
ـ ازدواج كردند، كه البته او تنها دختـري بودنـد كـه پيـامبر بـا او ازدواج        ابوبكر صديق ـ  

 .كردند
 سپس با حفصه دختر عمر بن الخطاب كه پس از ابوبكر نزديكترين ياران رسول خـدا  

         .توان گفت ابوبكر دست راست پيامبر و عمر دست چپ ايشان بودند مي. به ايشان بود
 »هنـد دختـر اميـه   «سپس با زينب دختر خزيمه بن الحارث، و سپس با ام سلمه كه نامش 

بود، و همچنين با زينب دختر جحش و با جويريه بنت الحارث، و با ام حبيبه دختر ابوسفيان، 
و پس از فتح خيبر و درهم كوبيده شدن يهودياني كه به پيامبر خيانت كرده بودنـد بـا صـفيه    

. ـ رضي اهللا عنهن ـ ازدواج كردند   »ميمونه بنت الحارث«يهوديان، و اخيرا با  بنت حيي سردار
 .بود و اين آخرين ازدواج پيامبر 



 

 

 :چهارمدرس 
 و دعوت خويشاوندان بر انگيخته شدن پيامبر 

مقـام واالي نبـوت    بـه سالگي كه عمر كمال انسان اسـت،   40در سن  حضرت محمد 
رمضان براي اولـين بـار در غـار حـراء بـر       17ر روز دوشنبه ي وحي د فرشته. برانگيخته شد

         .پيامبر نازل شد
نشـيني و دوري از شـهر و تفكـر وانديشـه در      قبل از اين تاريخ خداوند عالقه بـه گوشـه  

روزهـاي متمـادي در    پيامبر خدا . آفرينش آسمانها و زمين را در قلب پيامبر زنده كرده بود
انديشـيد، تـا    شست، و در خلقت و آفرينش انسان و خداي عالميان مـي ن غار حراء با خود مي

اي كه مأمور ابالغ پيك پروردگار به بشر است از آسـمان بسـوي او    اينكه به فرمان حق فرشته
                                 .فرستاده شد

حيرتـزده در جـواب    حضـرت محمـد   ! بخـوان : چون فرشته به پيامبر رسيد بدو گفت
         !دانم من خواندن نمي: گفت

 حضرت محمـد  . بخوان: سپس به او گفت. فرشته او را در بغل گرفته بشدت فشار داد
ي  آيـه  5آنگاه فرشته . بار تكرار شد اين حركت سه. دانم من خواندن نمي: باز در جواب گفت

                                 :تالوت كرد ي علق را بر پيامبر اكرم  اول سوره مباركه

﴿                 

      ﴾ ]5 – 1: العلق[. 

انسـان را از  ] همان كـه [ )1(آفريده؛ ] ها راهمه آفريده [بخوان به نام پروردگارت كه «

 )3(. اسـت ] كريمان[بخوان در حالي كه پروردگارت كريم ترين  )2(. علق به وجود آورد

 »)5(. به انسان آنچه را نمي دانست تعليم داد] و[ )4(همان كه به وسيله قلم آموخت، 
اجرا را تـا بـدان   كه از اين واقعه بسيار هراسان شده بود، و حقيقـت مـ   حضرت محمد 
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 لرزيد خود را به همسرش خديجه وقت بخوبي هضم نكرده بود، در حاليكه بشدت بخود مي
خديجه مهربان همسرش را آرامـش داده  . رسانيد، و او را از آنچه گذشت آگاه ساخت ل

بخـدا سـوگند خداونـد هرگـز تـو را ضـايع       . ي خير اسـت  اين مژده. هيچ نهراس: بدو گفت
كنـي، و راسـتگو و امانتـداري، بـه ضـعيفان و       تو به خويشانت رسيدگي مي كند؛ چرا كه نمي

انواز هسـتي، و درمانـدگان و   مـ كنـي، مه  كار و روزگاران را يـاري مـي   رسي، بي مستمدان مي
                                                                                 ...كني ها را كمك مي زده مصيبت

كه فردي  »بن نوفل قةور«خديجه دست پيامبر را گرفته فورا او را نزد پسر عمويش  سپس

يده بود، و زبان عبراني را وگر  عالم ودانا بود كه در زمان جاهليت به دين حضرت مسيح
در آن . نيز آموخته بود، مقداري از انجيل را با توفيق الهي به عربـي ترجمـه كـرده بـود، بـرد     

. ديـد  ت پيري و ناتواني چشمهايش را از دسـت داده بـود و چيـزي نمـي    روزها ورقه از شد
: پرسـيد  ورقـه از پيـامبر   ! ات بشنو كه چه ديده؟ پسر عمو، از برادر زاده: خديجه بدو گفت

                         اي؟ بگو برادر زاده، چه ديده
 .ردبود را براي ورقه تعريف ك هحكايت آنچه بر او گذشت پيامبر اكرم 

  اي است كه خداوند بـر حضـرت موسـي    اين همان فرشته: ورقه با خوشحالي گفت
داشتم، و اي كاش آن روز كه قومت شما را  آه، خداي من، اي كاش قدرتي مي. نازل كرده بود
                         .رانند زنده باشم از ديارت مي

         !درانن آيا آنها مرا از خود مي: پيامبر با تعجب پرسيد
اي نيامـده، مگـر اينكـه آزار و     آري، هيچ كسي با آنچه تو براي قومـت آورده : ورقه گفت

ولي اگر در آن روز زنده باشم با تمام قدرت و نيرويم تو را يـاري خـواهم   . اذيت شده است
         . چند روزي از اين واقعه نگذشته بود كه ورقه چشم از جهان فروبست. داد

قطع شـود،   حكمت الهي بر اين بود كه تا مدتي وحي از پيامبر خدا  ؛ادثهپس از اين ح
از اينـرو  . پيامبر با كمال شوق و اشتياق منتظر آمدن مجدد پيك آسمان بود، ولي خبري نيامـد 
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 .پيامبر بشدت غمگين شده بود
اي نشسـته بـود بـر پيـامبر      پس از مدتي فرشته در حاليكه بين زمين وآسمان روي صندلي

وقتـي پيـامبر   . هر شده او را دلداري داده، بدو مژده داد كـه او پيـامبر واقعـي خداوندسـت    ظا
و با سرعت خودش را به خديجه رسانيد، و . فرشته را با آن هيبت و عظمت ديد از او ترسيد

         .مرا بپوشانيد، لحافي رويم بيندازيد: گفت
 :نازل شددر اينجا بود كه آيات مباركه ابتداي سوره المدثر 

﴿          ﴾ ]ْثِّر4 – 1: المد[. 

و (برخيـز و انـذار كـن     )1()! و در بسـتر آرميـده  (اي جامه خواب به خود پيچيـده  «

 »)4(لباست را پاك كن، و  )3(و پروردگارت را بزرگ بشمار،  )2(، )عالميان را بيم ده
در اين آيات خداوند متعال پيامبرش را به دعوت كردن قوم خود به اسالم و بازداشتن آنها 
از آنچه با دين و فطرت در تضاد است، امر كرد و بدو دستور داد تا بزرگي و عظمت خداوند 

 .و خودش را از گناهان و لغزشها پاك سازد. را بيان دارد
دريافت كه او بدرستي پيام آور و رسول خداست، كمر طاعـت   كرم بدينصورت پيامبر ا

و تالش باال زده، به بهترين صـورت از مسـئوليت اداي امانـت الهـي، و      فعاليتبسته، آستين 
 .و در اين راه از هيچ جهد و تالشي دريغ نكرد. رساندن پيام ملكوتي او به بندگانش برآمد

خوانـد، ودعـوتش را بـه     و رسـتگاري مـي   را بسوي سعادت ههم حضرت رسول اهللا 
تعـداد انـدكي از   . ها، زن و مرد، سرخ و سياه، تقديم داشت ها و برده بزرگان و كوچكان، آزاده

هر قبيله و قومي كه خداوند متعال قلبهايشان را بسوي نور گشوده بود، و توانستند ايـن ديـن   
ـ  واال را درك كنند، با اختيار و اراده و باور قلبي خود  ديـن  ه به نداي ملكوتي او لبيك گفتـه ب

                         .مبين اسالم گرويدند
و  شيادان و سودجويان مكه احساس كردند بـا گـرايش مـردم بـه دعـوت رسـول اهللا       

يكتاپرستي، بازار مذمب فروشي آنها به كساد خواهد گرائيد، و زعامت و رهبري آنها بـه گـل   
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تند با دليل و برهان جلوي دعوت حق قد علم كنند، به قلـدري و  توانس نشيند، و چون نمي مي
                 .زور متوسل شده، شروع كردند به آزار و اذيت و شكنجه و عذاب مؤمنان

ي عمويش ابوطالب كه از سران مذهبي و قابل احترام مكـه   خداوند متعال پيامبر را بوسيله
احترام و جايگاه خاصي برخوردار بود، و از ريش  ي مردم از رفت، و در بين همه مي ربه شما

ابوطالـب  . ي سران فتنه در پناه خود گرفـت  شد، از چنگ مكر و حيله سفيدان مكه شمرده مي
و پـس از پـدرش عبـدالمطلب مسـئوليت رعايـت و      . را بسيار دوست داشت رسول خدا 

بت ابوطالـب بـه او را   و قريشيان كه شدت عالقه و مح. سرپرستي پيامبر را بدوش گرفته بود
                                                         .كردند در مورد پيامبر با او بحث كنند دانستند جرأت نمي مي

ترسيدند كه اگر بـدو فشـار آورنـد،     بخصوص كه ابوطالب بر دين قريشيان بود، و آنها مي
ـ  به رسول خـدا   و شايد از دين پدرانش برگردد ارانش بپيونـدد، كـه در ايـن صـورت     و ي

                     .شد ميي مكه بشدت دگرگون  جبهه
سه سال اول دعوتش را در پنهـاني كامـل شـروع     پيامبر خدا : گويد امام ابن جوزي مي

         :كرد، سپس خداوند بدو دستور داد

﴿  ﴾ ]94: رالحج [ 

 .» )كه دعوت حق است(شوي  ان داده مينچه را كه بدان فرمپس آشكارا بيان كن آ«
 .پيامبر دعوتش را آشكار نمودآنگاه 

 :و وقتي آيه

﴿  ﴾ ]214: الشعراء[  

 .»هشدار ده] از عاقبت اعمال زشت[و خويشان نزديكت را «
 !آهاي مردم: جار زدرفته  »صفا«آن حضرت بر باالي كوه . بر پيامبر نازل شد

هراسان بسوي او دويدند، مـردم كـم كـم زيـر كـوه       مردم با شنيدن صداي رسول خدا 
! اي نوادگان عبدمناف! ي فالن اي قبيله! اي فرزندان فالني: زد شدند و پيامبر صدا مي جمع مي
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                                 !..ي عبدالمطلب اي خانواده
خانواده خانواده، و فاميل فاميل، و دسته دسته، خودشان را كنار كـوه  با صداي پيامبر مردم 

! اي مردم مكه: به آنها گفت ي اهل مكه به آنجا رسيدند پيامبر خدا  وقتي همه. رسانيدند مي
آيا حرفم را . آيد گفتم، لشكري از دشمن از پشت اين كوه به جنگ شما مي آيا اگر به شما مي

                                         كرديد؟ باور مي
         .ايم ما هرگز از شما دروغي نشنيده! آري: همه يكصدا گفتند
من شـما را از عـذاب و بازخواسـت بسـيار     ! پس اي مردم: فرمودند آنگاه رسول خدا 

         .دارم سخت خداوند برحذر مي
خاك بـر  : او بود، داد برآوردترين دشمنان و مخالفان  عموي پيامبر ابولهب كه از سرسخت

سپس برخواست و مـردم  ! ما را از كار و روزگار انداختي؟ ،آيا براي اين حرفهاي پوچ! سرت
         .را متفرق نمود

 :را نازل كرد »تبت«اينجا بود كه خداوند متعال سوره 

﴿                         

                ﴾ 

از شـغل و  (دارائـي و آنچـه    )1()! و مرگ بر او بـاد (بريده باد هر دو دست ابولهب «
) 2) (رهانـد  ش دوزخ نميو او را از آت(رساند  ، سودي بدو نميبه دست آورده است) مقام

) 3( .ور خواهد بـود  كش و شعله كه زبانهبه آتش بزرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت 
) چين است در آنجا بـدبخت و  ه و سخندر اينجا آتش بيار معرك(و همچنين همسرش كه 

 .»)5(اي از الياف است  در گردنش رشته طناب تافته و بافته) 4( .كش خواهد بود هيزم



 

 

 :نجمپدرس 
 آغاز انتشار اسالم

برخوردي ناروا داشـتند و او را بـه بـاد مسـخره      بعد از اينكه اهل طائف با پيامبر اكرم 
گرفته با سنگ و دشنام و ناسزا از خود راندند پيامبر بار دگـر بـه مكـه بازگشـت، و در زيـر      

 .حمايت مطعم بن عدي وارد شهر شد
ه و شـكنجه و عـذاب و محاصـره، خداونـد     در ميان اين فضاي پر از دروغ و مكر و حيل

براي اينكه به پيامبرش قوت قلب بيشتري بدهد تا در دعوتش ثابـت قـدمتر گـردد، او را بـه     
هايي از عظمت و بزرگي خـود را بـه او    دعوت كرده، نشانه »اسراء و معراج«ميهماني خود به 

هايي بسيار بـزرگ از   نشانهبا عروج به آسمانها و ديدن و لمس كردن  پيامبر خدا . نشان داد
آيات قدرت و نيروي بيكران الهي و عالمات بزرگي و جالل و جمال پروردگـار يكتـا، و بـا    

اند، قوت قلب  ديدن فرشتگاني كه چون سربازان هميشه كمر به طاعت و بندگي خداوند بسته
ـ     . و نيرو و توان جديدي در او دميده شد ذير تا با روحيـه و تـالش و كوششـي خسـتگي ناپ

                         .راهش را همچنان ادامه دهد
شبانه از مسجد حـرام در مكـه بسـوي مسـجد اقصـي در بيـت        در اسراء؛ پيامبر اكرم 

و معراج به سفر ملكوتي پيامبر به آسـمانها، و  . المقدس رفتند، و البته در همان شب بازگشتند
ر نمازهـاي پنجگانـه بـر پيـامبر     و در اين سفشود،  ديدارش با پيامبران و دنياي غيب گفته مي

         .فرض شد خدا
ي سرشـار از معـاني قـدرت پروردگـار بـراي       ي بسيار عجيب و معجـزه  قبول اين حادثه

و . بسياري از مردمي كه هنوز ايمان در قلبهايشان بخوبي رسوخ نكرده بود بسيار سنگين آمـد 
ي بود و به قلـب و دلشـان نرسـيده بـود از     چون غربالي باعث شد كساني كه اسالمشان پوست

                 .اسالم بازگردند
مشركان قريش با شنيدن اين حادثه فرصت را براي فتنه افروزي در بين مسـلمانان بسـيار   
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برخي از آنها خواستند كوه اسـتوار ايمـان در دل اولـين مـرد مـؤمن و      . مهيا و مناسب ديدند
فـورا خـود را بـه    . و مستشار و وزير او را متزلـزل كننـد    نزديكترين شخص به پيامبر اكرم

اي  آيـا شـنيده  : ابوبكر صديق كه هنوز از واقعه خبر نداشت رسانيده با پوزخندي بـدو گفتنـد  
                         !كند ديشب به بيت المقدس رفته و بازگشته ادعا مي! كند؟ رفيقت چه ادعاها مي

اند؟  آيا خود پيامبر چنين فرموده: ري و صداقت آرام به آنها گفتابوبكر؛ رمز ايمان و پايدا
اگر حرف شما درسـت  : ابوبكر با ايمان كامل از ته دل گفت! آري: اي سرداده گفتند آنها خنده

آنهـا حيرتـزده بـه ابـوبكر     . باشد، و پيامبر چنين فرموده باشند، حرفشان كامال درسـت اسـت  
كه او ديشب به بيت المقدس رفتـه، قبـل از صـبح بازگشـته     كني  آيا باور مي: نگريسته گفتند

                         !است؟
تر از اين باور  من او را در مواردي بسيار بزرگتر و عجيب! آري: ابوبكر لبخندي زده گفت

                 !رسد، اين كجا و آن كجا؟ من باور دارم كه صبح و شام وحي از آسمان بدو مي. دارم
ن حادثه، و اين موقف جوانمردانه و مؤمنانه، و كمـال عقـل و رشـادت و دور انديشـي     اي

(را پيامبر به او هديه كرد »صديق«ابوبكر، و فهم واال و ايمان راسخ و عميق او بود كه لقب 
11F

1(. 

                                           
تازيانه هاي شكنجه وتعذيب خون ياران رسول . يامبر نموده بودمكه همه قدرت وتوانش را سد راه پ )1(

پيامبر خدا . الشه هاي نيم جان مؤمنان در كوچه و بازار مكه نفس نفس مي زد. خدا را مي مكيد
. پشتوانه سياسي وامنيتي ـ ابو طالب ـ وسند اقتصادي، همسر ويارش ـ خديجه ـ را از دست داده بود

 ...اي پرورش نخبه هاي دعوت نبودگويا حبشه جاي مناسبي بر
پيامبر خدا خودش را به قبيله هاي مختلف عرب پيشنهاد كرده بود تا از او حمايت كنند وبه سعادت 

هر زباني  بر اما چه كه شيطان در پوستينهاي مردم رخنه كرده بود و. ابدي دنيا وآخرت نايل گردند
 .لحن دشمني شيطان بود كه سخن مي گفت

سرسبزي كه از مكه فاصله چنداني نداشت ـ نيز از پيامبر با سنگ وچوب استقبال كرده سر طائف ـ شهر 
 ... وپاي مباركشان را خون آلود نمود
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در اين فضاي هولناك ورنج آوري كه همه درهاي زمين بر روي پيامبر خدا بسته شده بود تنها اميد به 

 :محكم كوبيددروازه آسمان بود كه پيامبر در مناجاتي دلنشين آنرا 
اي .. اند بينم، مردم مرا خوار وذليل كردهبار الها، ضعيف وناتوان شده ام، راه وچاره اي جلوي خود نمي (

چه كسي رها مي كني؟  وتو پروردگار مني، مرا براي.. مهربانترين مهربانان، تو پروردگار ستمديدگاني
 اي؟ بر من چيره ساخته براي دشمني كه اي كه با خشونت مرا براند؟ يا براي بيگانه

ولي رحمت وبخشايشت برايم سزاوارتر .. با همه اينها اگر تو از من خشمگين نيستي هيچ غمي ندارم
 .. است

به نور وزيبايي صورتت كه تاريكيهاي جهان را روشنايي بخشيده، وسعادت وشادكامي دنيا وآخرت از 
 .يا اينكه خشمت بر من چيره گردداوست پناه مي برم از اينكه غضبت را بر من فرود آوري، 

مرا هيچ نيرو وتوان ووقدرتي . ت دراز مي كنم تا تو از من خشنود گرديا دستان التماس وزاري بر درگه
    ...).با تو نيست مگر در كنار تو و

واز عرش .. اين صحنه دلنشيني كه بندگي را به بهترين صورت تصوير مي كرد، دل آسمان را شكافت 
رسول خدا براي سفري عاجل بسوي آسمانها خواسته .. نامه اي براي رسول هدايت آمدالهي دعوت

كه  مژده بادا تو راتو پشت كرده اند ه اي بنده من اگر زمينيان ب: گويا كه خداوند بدو مي گفت.. شد
 .آسمانيان از تو استقبال مي كنند

ه به پيامبر آموخت آزمايش رنج وشكنجه ـ پيام گويايي بود كاسراء ومعراج در واقع اين سفر ملكوتي ـ 
وخون ودرد وألم نشانه مقبوليت است وبرهان ودليل گويايي است كه خداوند بنده اش را دوست 

اين روش وسنت خداست با عاشقان خود واين رويه وسنت .. دارد واو را آزمايش وامتحان مي كند
 .الهي است با دعوتگران توحيد

را از دل وروان پيامبر شست ودر او روح جديدي از فعاليت وتالش واميد  اين سفر ملكوتي رنج واندوه
مرحله رهايي از درد ورنج وشكنجه ها، .. دميد، وبه او نويد مرحله اي جديد براي دعوت توحيد داد

 ..رهايي از مظلوميتها وستمديدگيها، پرواز بسوي قدرت ورهبري
 اي در سوره آيه..! 
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ي سوره اسراء اينست كه اين سوره با يك آيه كه در آن همه اين سفر از عجائب دلنشين ومعجزه آسا

سپس سخن از يهوديان وبني اسرائيل وديگر ملتها وپيامبرانشان . ملكوتي خالصه شده آغاز مي شود
 !..به ميان مي آيد واز عاقبت دردناك وعذاب هولناك آن ملتهاي ظالم وسركش سخن گفته مي شود

ن برد كه هيچ ارتباطي بين آيه اول كه اسم وعنوان سوره را بخود اختصاص در يك ديد شايد كسي گما
 !داده وساير سوره نيست؟

ي با دقت در سوره مي نگري صداي زنگ خطر شديدي را مي شنوي كه دلها را از جاي مي تولي وق
وب آگاه باشيد وخ.. !غافالناي .. !نها: كند، گويا كه سوره بر گوشهاي ظالمان داد مي زند كه

اين سخنهايي كه برايتان خوانده مي شود واين حكايتهاي هولناك ودردناكي .. گوشهايتان را باز كنيد
كه مي شنويد، تمام اينها را كسي برايتان تعريف مي كند كه همين حاال از سفر معجزه آسا وملكوتي 

با ظالمان  او به چشمان خود ديده كه خداوند. اسراء ومعراج بازگشته وهنوز عرقش خشك نشده
رت گيريد وبه راه پس به خدا وروز قيامتش ايمان آريد واز عاقبت آنان عب.. وستمگران چه مي كند

﴿ :راست درآييد كه                ﴾ ]ما « ]10: سراءاإل

 .»عذاب دردناكي را ترتيب داده ايم مي آورندبراي آناني كه بروز رستاخيز ايمان ن
واين سوره با صداي بلند اعالم مي كند كه يهود وبني اسرائيل به بشريت ودين خدا خيانت كرده، بخود 

وخداوند ملت . وبشريت ظلم وستم روا داشته اند، پس شايستگي رهبريت دين خدا را ندارند
. پرچم هدايت ورهبري انسانيت را بدانها سپرده استديگري را از فرزندان اسماعيل انتخاب نموده و

 ...حال وقت آنست كه رهبريت روحي بشريت از ملتي به ملت ديگري منتقل گردد
گمان  ،اما چگونه؟ رسول خدا ويارانش هنوز در مكه حيران وپريشانند، امنيت از آنها سلب شده، هر آن

گردنهايشان چيره گردد، وبراي هميشه نام  آن مي رود كه پنجه خونخوار ظالمان وستمگران مكه بر
 .ورسم توحيد از زمين بركنده شود

اين سؤال خود روشنگر آن است كه شمعي بر فرا راه اميد بر افروخته شده، دعوت اسالم تا چندي ديگر 
شب تاريك ظلم وشكنجه بسر رسيده وسپيدي سحر نمايان . از مرحله رنج وغم بيرون خواهد جهيد

 .روس صبحگاهان رهايي واميد آماده خواندن شده استوخ. گشته است
اينجاست كه البالي سوره پتكهاي آهنين تهديد را مي بينيم كه بر سر ستمگران قريش وظالمان وجباران 

    : آيد مي دروزگار فرو
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﴿                                     

                ﴾ ]17 - 16 :سراءاإل[ 

ن وشهوتران آنجا را سردار هر گاه بخواهيم شهر ودياري را نابود گردانيم، افراد دارا وخوشگذرا«ـ 
وچيره مي گردانيم، وآنان در آن شهر وديار به فسق وفجور ميپردازند ـ وبه مخالفت با دستورات 
الهي بر ميخيزند ـ پس فرمان ـ وقوع عذاب ـ بر آنجا واجب وقطعي ميگردد وآنگاه آن مكان را 

رند مردماني كه در قرون وچه بسيا.. سخت درهم ميكوبيم ـ وساكنانش را هالك مي گردانيم ـ
واعصار بعد از نوح ميزيسته اند وما آنان را ـ طبق همين سنت، به سبب تمرد وسركشيشان ـ نابود 

همين كافي است كه پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه ونسبت بدانها بينا است ـ ولذا . گردانده ايم
 .»..مخفي، وبي سزا وجزا نميماند ـهيچ كاري از ديد او 

از خانه خدا در مكه  مستقيما را خداوند پيامبرش را به مسجد اقصي برد؟ وچرا سفر ملكوتي معراجچ
 !..صورت نگرفت؟

خمير توحيد ابراهيمي در آن سرشته شد، . شهر قدس ومسجد اقصي مهد ديانتهاي آسماني است
پس .. مانها شداسماعيل آنرا بنا نهاد وموسي در آنجا موساي نبوت گشت، وعيسي از آنجا راهي آس

وشخصا . شايسته است كه آخرين پيك آسماني بدانجا رفته خود ميراث نبوت خويش را دريافت كند
پرچم رهبري انسانيت را از پيامبران پيشين تحويل گرفته، همه انسانيت را بسوي سعادت وزندگي 

وهمه اقوام در براي همه ملتها .. جاوداني رهنمايي سازد، وبدينصورت رحمتي شود براي جهانيان
 ..همه زمانها ودر همه جا

وجدان  بانقطه مقدس را دو خداوند با انتقال پيامبرش از بيت اهللا الحرام ـ مكه ـ به مسجد اقصي اين 
د ودر حق هيچ يك كوتاهي نوضمير وجان ودل مسلمانان بهم دوخت، تا هر دو را بيك چشم بنگر

مي دهد وبه فراموشي مي سپارد، بدون شك فردا كسي كه امروز بيت المقدس را از دست . دننورز
 !...خاك فراموشي بر خانه خدا خواهد ريخت

در حقيقت امت اسالم به سفر پيامبر خدا به مسجد اقصي به درجه واالي رهبري وهدايت بشريت نايل 
آمد، وبا سفر از مسجد اقصي به آسمانها ودرجات ملكوتي به مقامي واال وجايگاهي دست يافت كه 

 !رزوي فرشتگان بدانجا نرسيده استآ
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مقام خليفت .. ؛ونقطه پرواز ما بسوي مقام وجايگاه بي مانند. مسجد اقصي مركز ثبات رهبريت ماست

 ..جايگاه جانشيني خدا.. اللهي
.. پس هرگز معنا ومفهوم رهبريت ما كامل نخواهد شد مگر اينكه مسجد اقصي وقدس وفلسطين از آن ما

وتا زماني كه نقطه پرواز ما بسوي ملكوت اعلي ـ مسجد اقصي ـ در . باشند.. ما  وبا.. ودر بين ما 
اسارت است ما هرگز بدان مقام واال وجايگاه بزرگ جانشيني خداوند ـ خليفت اللهي ـ نخواهيم 

 !..رسيد
اختمان رابطه ما با مسجد اقصي بسيار واالتر وباالتر از رابطه وپيوند با يك مسجد ويا يك س و پيوند ما

وجايگاه .. مسجد اقصي رمز وجود ما ودليل وبرهان رهبريت ما.. ومقداري آجر وخاك وگل است
 .. مكانت وعظمت وبلندي ماست

 !...ودر واقع ما به مسجد اقصي نياز داريم نه مسجد اقصي به ما
ومسجد اقصي دماسنجي است كه در آن دماي وحدت وهماهنگي وقدرت سياسي ونيرو وتوان رزمي 

اگر مي خواهي بداني كه وضع مسلمانان . مت اسالم را در هر زمانه وتاريخي مي تواني مشاهده كنيا
تنها با يك . چگونه بوده است...) مثال قرن چهارم ويا دهم ويا دوازدهم  هجري ويا( در فالن زمان 

 ..نگاه در تاريخچه شهر قدس ومسجد اقصي در آن قرن همه چيز برايت روشن خواهد شد
زماني كه مسلمانان در زير پرچم توحيد همه هماهنگ ويكجا سجده شكر ادا مي كردند خداوند  هر

مسجد اقصي را بدانها هديه مي داد ـ چون زمان خليفه دوم مسلمانان ـ وبار دگر وقتي پرچم توحيد 
 بر زمين مي افتاد ونعره شيطان جو آسمان را آلوده مي ساخت ومسلمانان خون همدگر مي ريختند

وباز بار دگر چون آبها به آسياب باز مي گشت وچون . خداوند مسجد اقصي را از آنها مي گرفت
صالح الدينهايي پرچم توحيد را بر كرانه ها مي افراشتند باز بار دگر هديه الهي در كالبد مسجد 

 .اقصي تجلي نموده به مسلمانان باز گردانده مي شد

ستمگر وطغيانگر وظالم وخونخواري كه ادعاي الهي مي  وقتي خداوند خواست موسي را نزد فرعون
: نمايش گذاشته كرد بفرستد او را به سرزمين سينا برد ونشانه هايي از قدرت خود را جلوي او ب

به ناگاه عصا به اژدهايي وحشتناك وخوفناك بدل گشته بر . بدو گفت كه عصايش را بر زمين اندازد
خواست كه دست دراز كرده بدون ترس ولرز اژدها را بگيرد خداوند از موسي . زمين خزيدن گرفت

 دست سپس از او خواست كه دستش را زير بغل خود ببرد، كف. تا به شكل عادي خويش برگردد
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﴿ :پس از نمايش قدرت الهي خداوند بدو فرمود.. موسي به ماهي درخشان بدل گشت    

     ..﴾  برخي از نشانه هاي قدرت خويش را بتو نشان دهيمـ خواستيم..". 

آنگاه كه تو دريابي در سايه پشتوانه اي بسيار سترگ .. اينست سر اين مانور نيرو ونمايش قدرت !..آري
ونيرومند حركت مي كني، وقدرتي المتناهي تو را زير نظر داشته در پناه خود دارد، از هيچ دشمن 

 .ي ترسيدواز هيچ قدرت وتواني نخواه
عين "با اين نشانه هاي قدرت، واين حقايقي كه پيامبر با چشمان خويش نظاره گر آن بوده اند به درجه 

نايل آمده در راه خداوند از هيچ كس وهيچ چيزي كوچكترين ترس وهراس وواهمه اي  "اليقيني
 ..بدلشان راه نمي يافت

كشان  در چشم آنهايي كه نظاره گر قدرت بي همه قدرتهاي بزرگ وامپراطوريها سترگ با همه توپ وتان
 !انتهاي الهي بوده اند كمتر از بال پشه اي به نظر مي آمد

 ..اين همان سنت خداوند با ابراهيم وموسي بود كه با محمد براي آخرين بار تكرار شد

 نماز.. 

مه وسياست وقتي حادثه بسيارمهمي روي ميدهد پادشاهان سفيران خود را شخصا مي خواهند تا برنا
خود را بدانها پيشنهاد كرده با آنها بحث ومباحثه كنند وتنها به فرستادن پيك ويا تلگرامي اكتفا نمي 

 ..كنند
نماز چون مهمترين فريضه دين مبين اسالم است كه ساختار شخصيت فردي مسلمانان وبرنامه زندگي 

بشريت را شخصا خواست تا نماز جامعه اسالمي را به عهده دارد، خداوند سفير وپيام آورش بسوي 
ودر يك جلسه بحث . را به عنوان هديه وارمغان اين سفر واالي ملكوتي براي بشريت بياورد

ومباحثه اين نمازي كه  پنجاه وعده در روز بود به پنج وعده ولي با اجر وپاداش پنجاه وعده تبديل 
 ...تصويري گويا از سخاوت وكرم وبخشايش الهي.. گشت
در اين معراج . ه معراج پيامبر در واقع معراج روزمره مؤمنان بسوي خالق وپروردگارشان استنماز هدي

مؤمنان بدون هيچ واسطه اي با خدايشان راز ونياز مي كنند وپرده از غم واندوه خويش مي گشايند 
 ...ودست حاجت بسوي آن سخاوتمند بي همتا دراز مي كنند
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ي راههاي گفتگو را بروي خود بست و چون ديـواري سـترگ و    پس از آنكه قريش همه
مـانع   سالمي قد علم كرد، و با دروغ پنداشـتن رسـول خـدا    سدي فوالدي جلوي دعوت ا

و پـس از  . هاي ديگـر روي آورد  بسوي قبيله رساندن دعوت و پيامشان شدند، پيامبر اكرم 
آمدنـد،   بازگشت از طائف در مراسم عبادي كه مردم از جاههاي بسيار دور به خانه خـدا مـي  

داد و از آنهـا   و اسالم را برايشـان شـرح مـي   رسانيد  هاي مختلف مي پيامبر خودش را به قبيله
                                                         .خواست؛ او را پناه دهند و او را در رساندن پيام خداوند به جهان و جهانيان ياري دهند مي

آنهـا  ي بنوحنيفه كه بعدها مسيلمه كـذاب از بـين    هاي عرب چون قبيله برخي از اين قبيله
راندند، و برخـي نيـز    سربرآورد با پرخاش و اسلوبي بسيار زشت و زننده پيامبر را از خود مي

                      .طلبيدند پوزش مي
 »يثرب«از جمله كساني كه پيامبر خدا در اين زمينه با آنها مذاكره كرد، برخي از مردم شهر 

                                                                                                             
كه گويا با گوشان خويش صداي شادماني پروردگارشان كه با  ودر اين معراج آنچنان باال مي روند

﴿ آنگاه كه بنده در نماز مي گويد... فرشتگان سخن مي گويد را مي شنوند     

  ﴾ بنگريد بنده ام شكر مرا : مي شنود كه پروردگارشان به فرشتگان وآسمانيان مي گويد

﴿ :مه مي دهدوبنده ادا!.. بجا مي آورد    ﴾بنگريد ستايش وثناي : ، وپروردگار مي گويد

اين نيايش بين من وبنده ام : در جمع فرشتگان اعالم مي دارد كهودر آخر خداوند !.. مرا ادا مي كند
 ...ومن به بنده ام هر آنچه خواسته مي بخشم. است

 !.. آري
ين وغم آلود آيه اسراء است كه ابرهاي سياه وكبود غم واندوه را آهنگ دلنش.. اين صداي آيه اسراء است

حرم با بركت آن از خون ..مسجد اقصي در  اسارت اشك مي ريزد..بر دلهاي ما چيره مي سازد
وما مؤمنان مات ومبهوت وحيران نظاره گر اين واقعيت دردناك ... شهيدان گلگون كفن گشته است

 ... !!بوده هيچ دست نمي جنبانيم
به اميد روزي كه اقصي دوباره لبخند زند وشكوفه هاي رهبري وشرف بار دگر در امت اسالمي بشكفند 

 .....!.وما آيه مباركه اسراء را با كمال افتخار قراءت كنيم
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خـود صـفات     آنها از يهودان همسـايه . بودندبودند كه براي حج به مكه آمده  »اوس«از قبيله 
كشـيدند   پيامبر را بارها شنيده بودند، و وقتي پيامبر را تصويري از آنچه يهوديان به رخ آنها مي

كننـد   به خدا سوگند، اين همان پيامبري است كه يهوديان ما را تهديد مي: يافتند با خود گفتند
نگذاريد يهوديهـا قبـل از مـا او را بـه     . برند ين ميكه چون تشريف آورد همراه با او ما را از ب

از اين گروه يثربيها شش نفـر ايمـان آورد كـه سـبب انتشـار اسـالم در شـهر        . آغوش گيرند
سـعد بـن زراره،   : آن شش نفر عبارتنـد از . نام گذاري شد، گشتند »مدينه«خودشان كه بعدها 

بـن عـامر، و سـعد بـن      عقبـة ، ةعوف بن الحارث، رافع بن مالك، و قطبه بن عامر بن حديد

                                 .الربيع
وعـده مالقـات در سـال آينـده دادنـد بـه شـهر خـود          آنها پس از آنكه به پيامبر خـدا  

 .بازگشتند
ت وربيعـت عقبـه اول صـ    يك سال بعد يعني در دوازدهمين سال بعثت پيـامبر اكـرم   

ا با پيامبر دست بيعت و ميثاق و همكاري دادند؛ دو نفـر  نفر از يثربيه 12در اين ديدار . گرفت
از قبيله خزرج و ده نفر از قبيله اوس، كه از بين آنها پنج نفر از شش نفـري بودنـد كـه سـال     

 . گذشته به پيامبر ايمان آورده بودند
از آنهـا خواسـت؛ از ايمـان آوردن بـدو و      اين گروه مؤمنان به هر آنچـه پيـامبر خـدا    

م كردن در مقابل دستورات خداوند يكتا، و شرك نورزيدن به خداونـد، و دوري  سرطاعت خ
از نافرماني فرامين الهي و كارهاي زشت، و انجام كارهاي نيكو، و اينكه جز حق و راسـتي را  

 .بر زبان نياورند، با او دست بيعت دادند
گرفـت و زنگـار و   اين مؤمنان راستين پس از آنكه نور تابان نبوت در قلبهايشـان تابيـدن   

گشته، دعوت اسالم را بـه  ز مانند به شهر خود با سياهي را از آنها پاك كرد، با نيرو و تواني بي
اي نبـود مگـر اينكـه در آن     تا بدانجا كه در شهر مدينه هيچ خانـه . گوش همه مردم رسانيدند

مبر را آويـزه  و بسياري از مـردم ايـن شـهر سـخنان پيـا     . قصه پيامبر و دعوت او بر زبانها بود
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                 .گوشهايشان كرده بودند و مشتاق ديدار آن حضرت بودند
بيعـت عقبـه دوم    و يك سال بعد، يعني در سيزدهمين سال برانگيخته شدن پيامبر خدا 

در ايـن ديـدار بسـيار محرمانـه و سـري هفتـاد مـرد و دو زن        . با مردم يثرب صورت گرفت
ديـداري داشـتند و بـا او     با پيامبر خدا  »عقبه«آمدند و در منطقه مشتاقانه از يثرب به مدينه 

بيعت كرده ميثاق بسـتند كـه در سـختيها و خوشـيها هميشـه و همـواره از او اطاعـت كـرده         
فرمانبردار دستورات او باشند، و در همه احوال؛ چه در شـدت و سـختيها، و چـه در رفـاه و     

و بسوي نيكيها مردم را دعوت كرده از بديها و .  دآسايش در راه خدا از هيچ چيز دريغ نورزن
و در راه دعوت بسوي خداوند و فرامين واالي او از مالمت و سرزنش هيچ . زشتيها باز دارند

را ياري داده، از گزنـد   اي نداشته باشند، و اينكه پيامبر خدا  كس و هيچ چيز ترس و واهمه
         .دشمنان در امان دارند

از آنهـا خواسـت دوازده نفـر را از بـين خـود بـه عنـوان وكـيالن و          اكرم سپس پيامبر 
نفر از اوس را به عنوان نماينده انتخاب  3نفر از خزرج و  9آنها . نمايندگان خود انتخاب كنند

شما نمايندگان من در بين ملت و قوم خويش هستيد، : به آنها فرمودند پيامبر خدا . نمودند
و من نمايندگي قوم خـود را  .  حواريون حضرت عيسي بن مريم چون نمايندگي ياران و

و بدينصورت اسالم . اين مؤمنان و شيفتگان حقيقت بسوي مدينه بازگشتند. گيرم به عهده مي
(خداوند از همه آن مؤمنان راستين راضي و خشنود بادا. در بين مردم مدينه منتشر شد

12F

1(.         
و يارانش  بسيار بزرگ و تاريخ ساز هجرت پيامبر اكرم اي بود براي حادثه  و اين مقدمه
         ...به مدينه منوره

                                           
  .43ـ  42/ المختار ص ةلباب الخيار في سير: نگا )1(



 

 

 :ششم درس
         هاي نبوت بزرگترين نشانه

ي عرب و  خداوند همه. است قرآن كريم بزرگترين نشانه و حجت پيامبري رسول خدا 
ده، كـه هـر كـس در    عجم را از اول نبوت تا بروز قيامت با كتاب آسمانيش بـه مبـارزه طلبيـ   

؛ آخرين پيك خداوند بسوي بشريت كوچكترين شك و ترديـدي   رسالت حضرت محمد 
اي چون كتاب آسماني قرآن كريم بياورد، و ثابت كند كـه چنـين سـخني پرگهـر      دارد، نمونه

عـرب روزگـار پيـامبر كـه سـرآمد تـاريخ بالغـت و        . تواند از انساني خاكي صـادر شـود   مي
اند، و  از آنروز تا به قيامت از آوردن مثالي چون قرآن كريم ناتوان ماندهسخنوري عرب بودند 

خم كرده، پس از درك پيام او بـا جـان و دل و عقـل آنـرا      سر تسليم در مقابل پيامبر خدا 
                                 .پذيرفتند

         :فرمايند خداوند متعال مي

﴿               

    ﴾ ]23: ةالبقر .[ 

دسـت  (ايم شك و ترديد داريد،  نازل كرده] پيامبر[= و اگر در باره آنچه بر بنده خود «
بـراي ايـن كـار، فـرا      -غيـر خـدا    -؛ و گواهان خود را يك سوره همانند آن بياوريد) كم

 »!گوييد خوانيد اگر راست مي
         :فرمايند و همچنين مي

﴿                

﴾ ]38: يونس.[ 

آن ] پيامبر: [مي گويند] اين سبك مغزان بي منطق، در عين روشن بودن حقيقت[لي و«
اي ماننـد آن   ورهراستگو هستيد، سـ ] در ادعاي خود[پس اگر : بگو. را به دروغ بافته است
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 .»به ياري خود دعوت كنيد] براي اين كار[بياوريد، و هر كه را جز خدا مي توانيد 
كنـد، از   زه بودن قرآن مجيد بصورتهاي متعددي تجلي مـي معج: گويند امام ابن جوزي مي

                 :آنجمله است
ي  از نظر قدرت بياني و بالغـت و فصـاحت و ايجـاز و بـازكردن مطالـب، و همـه       -1

يابي، و در جائي  اي را در جائي با تفصيالت آن مي چه بسا قصه. تصاوير زيبايي و كمال زباني
بسيار فشرده، و چون به سياق و سباق آيـات بنگـري بـا كمـال      ديگر تكرار آن البته بصورت

يابي، كه هر اسلوب قرآني مناسب جا و مكان و سياقش آمده، و نه تنها هيچ نقص  حيرت مي
                                                 .ي ملكوتي قرآن است و بس ي سرشار بالغت همان شيوه و عيبي در اسلوب نيست، بلكه قله

هاي سخنوري و موسيقي شعر كامال مخلتف  از نظر بيان و نگارش نوينش كه با شيوه -2
عـرب از آنـروز تـا بـه     . و اين دو معني از جمله نكات به مبارزه طلبيدن عربها هسـتند . است

امروز و تا به روز ازل از آوردن چنين اسلوبي عاجزند، و اين تسليم شدن آنها و اعترافشان به 
ايـن اسـلوب   . آنها را به اسالم آوردن و سرتسليم نزد پروردگـار يكتـا سـوق داد    كمال قرآني

، به ةملكوتي آنچنان عرب را حيرتزده كرده بود كه بزرگترين اديبان نامدار چون؛ وليد بن مغير

سوگند بخدا كه در قرآن عجب شـيريني و لطـافتي   : پاس احترام قرآن به يك پا ايستاده گفت
         !..و جاللي استاست، و عجب زيبائي 

توان به اطالعات قرآنـي و اخبـار آن از ملتهـاي     از نيم رخهاي معجزه بودن قرآن مي -3
پيشين، و زندگي پيامبراني كه مسيحيان و يهوديان از آنها اطالعاتي نـاچيز و احيانـا نادرسـتي    

د خواندن و نوشـتن  و البته بياد داشته باشيم كه اين اخبار را انساني كه سوا. داشتند اشاره كرد
نداشته، و با آخوندهاي مسيحي و كاهنان و جادوگران و رهبران دينـي آنهـا هـيچ نشسـت و     

اند، و بـا   برخواست و آشنائي نداشته است، و حتي عربهايي كه سواد خواندن و نوشتن داشته
كردند نيز از اخبـاري كـه بـه     هاي علماي مسيحي و يهودي شركت مي دانشمندان و در جلسه

                                                 .خبر بودند رساندند كامال بي از راه قرآن به مردم مي يامبر خدا پ



   

  درسهايي از مدرسه رسول اهللا  50
 

 

افتد، و آنچنان كـه قـرآن    اي كه در آينده اتفاق مي اطالع دادن از برخي اخبار پوشيده -4
                 :مثل اينكه قرآن به يهوديان گفت. گفته بود آن قضايا روي داد

﴿    ﴾ ]94: ةالبقر[  

گوييد كه سراى آخرت نزد خدا ويژه شماست نه مردم ديگر، پس  اگر راست مى: بگو«
 .»آرزوى مرگ كنيد

 :سپس گفت

﴿  ﴾ ]95: ةالبقر.[ 

به واسـطه كـردار بـد خـود     ) ختزيرا عذاب س(و هرگز آرزوي مرگ نخواهند كرد، «
 .»، و خدا آگاه به ستمكاران است)اند براي خود در آخرت مهيا كرده(

 :و قرآن گفت

﴿   ﴾ ]23: ةالبقر[ 

 »اي چون قرآن بياوريد پس سوره«
 :سپس گفت

﴿ ﴾ ]24: ةالبقر [ 

 »و هرگز نمي توانيد انجام دهيد«
 .و آنها هرگز چنين نكردند

 :و قرآن گفت

﴿   ﴾ ]12: آل عمران [ 

د، شـاد نباشـيد     («: به آنها كه كافر شدند بگو« از پيروزي موقت خـود در جنـگ اُحـ (!
 ». ..بزودي مغلوب خواهيد شد

 .و آنها همانطور كه قرآن گفته بود شكست خوردند
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 :ن گفتو قرآن به مؤمنا

﴿      ﴾ ]27: الفتح[ 

 »..شويد در نهايت امنيت الحرام مي بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجد.. «
 .و مسلمانان به آنچه قرآن به آنها وعده داده بود، رسيدند و وارد مسجد الحرام شدند

         :ابو لهب و زنش گفتي  قرآن در باره

﴿             ﴾ 

 ]. 5 – 3: المسد[
در [همسرش كـه هيـزم كـش اسـت     ] نيز[و  )3(به زودي در آتشي زبانه دار درآيد؛ «

 »)5(. بر گردنش طنابي تابيده از ليف خرماست] ن كههما[ )4(.] آتش زبانه دار در آيد
و اين دليلي است واضح و برهاني است گويـا و روشـن بـر اينكـه آن دو در حـال كفـر       

 .و چنين شد. خواهند مرد و ايمان نخواهند آورد

 .قرآن از هر گونه اختالف و تناقض و دوگانه گوئي بدور است -5

         :فرمايند خداوند متعال مي

﴿         ﴾ ]اء82: النِّس[  

اگر از سوي غيـر خـدا بـود، اخـتالف فراوانـي در آن      ! انديشند؟ آيا درباره قرآن نمي«
 .»يافتند مي

 :و همچنين فرمودند

﴿      ﴾ ]9: الحجر[ 

 .»البته ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما هم آن را محققا محفوظ خواهيم داشت«
 پيامبر خـدا  : كنند از آن حضرت چنين روايت مي ابوهريره شاگرد وفادار پيامبر اكرم 

بـر  تهايي داد كه مردم مها و عال هيچ پيامبري را خداوند نفرستاد مگر اينكه بدو نشانه: فرمودند
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ي پيامبري من وحي است كه خداوند بر من  و عالمت و نشانه. اساس آنها به او ايمان آوردند
كرده است، و اميدوارم كه پيروان من از پيروان تمامي پيامبران ديگر روز قيامت بيشـتر   قرآني
(باشند

13F

1(.                         
ايـن اسـت كـه؛ هـيچ كسـي       و از جمله تصاوير معجـزه بـودن قـرآن   : گويد ابن عقيل مي

اين در حالي ! اي بيابد كه معنايش از سخني پيشين گرفته شده باشد تواند در قرآن يك آيه نمي
است كه اديبان و سخنوران هميشه پرده از اسـتفاده و قـرض گيـري برخـي از برخـي ديگـر       

                                         !متنبي از بحتري اين جمله را گرفته است: گويند مثال مي. كشند برمي
به دقت فكر كردم دو مـورد بـرايم    ي پيامبر اكرم   وقتي در معجزه: گويد ابن جوزي مي

                 :روشن شد
     !اند همعجزات پيامبران با وفات آنها ناپديد شد :اولي

 چه دليلي بر درستي ادعاي محمد و موسي داريد؟ :اگر امروز كافري بپرسد
به دو نيمـه تقسـيم گشـت، و دريـا بـراي       ماه براي حضرت محمد : به او گفته شود و

     !كنيد امكان ندارد آنچه ادعا مي: او خواهد گفت. حضرت موسي شگافته شد
را قـرآن كـريم قـرار داد كـه تـا روز ازل       ي پيامبر اكرم  از اينروست كه خداوند معجزه

و دليلـي و حجـت و برهـاني درسـت بـر صـدق و        ،و شاهد و گواهي راسـتين . پايدار بماند
و همين قرآن را خداوند دليـل و برهـاني قـرار داد بـر     . راستگويي او پس از وفاتش نيز باشد

دهد و بر درستي و صدق پيامبريشان  چرا كه قرآن از آنها اطالع مي. راستي و صداقت پيامبران
                         .زند مهر قبول مي

ن به مسيحيان و يهوديان ـ اهل كتـاب ـ اطـالع داد كـه صـفات و ويژگيهـاي        قرآ :دومي
و قرآن گواهي بر ايمان حاطب بن ابي . در تورات و انجيل ثبت شده است حضرت محمد 

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(
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عائشه از تهمتي كه بدو وارد شده كامال پـاك و   ؛بلتعه داد، و قرآن شهادت داد كه مادر مؤمنان
 .ي است بر علم غيبيو شهادتهاو البته اينها گواهي . مبراست

بود، حتما آنها از ايمان  نمي حال اگر در تورات و انجيل صفات و ويژگيهاي پيامبر خدا 
                         !شدند زدند و از اسالم دلزده مي سرباز مي آوردن به حضرت محمد 

يـا مـادر مؤمنـان    دانست كه گواهي قرآن در مورد او نادرست است، و  مي »حاطب«و اگر 
دانست كه آنچه قرآن در حق او گواهي داده، با حقيقت منافات دارد، بدون شك آن  عائشه مي

كردند كه گواهي و شهادت قرآن دروغ است، و  شدند و درك مي دو از ايمان و اسالم زده مي
(شدند از اسالم متنفر مي

14F

1(.                                         

                                           
 .، به اختصار273ـ  263/ ا صالوف: نگا )1(



 

 

 :هفتمدرس 
 مژده پيامبران پيشين به آمدن او

         :فرمايند خداوند متعال مي 

﴿               

                  

          ﴾ ]82 – 81: آل عمران.[ 

پيمان گرفت كه هرگاه ] و امت هايشان[مبران هنگامي كه خدا از همه پيا] ياد كنيد[و «
از [پيامبري بـراي شـما آمـد كـه آنچـه را      ] در آينده[كتاب و حكمت به شما دادم، سپس 

نزد شماست تصديق كرد، قطعاً بايد به او ايمان آوريد و وي را ياري ] كتاب هاي آسماني
بـه  [پيمـان محكـم مـرا    ] حقيقـت [آيا اقرار كرديد و بـر ايـن   : فرمود] آن گاه خدا. [دهيد

بـر ايـن   [پـس  : فرمـود . اقرار كـرديم : دريافت نموديد؟ گفتند] صورتي كه به آن وفا كنيد
پيمـان  [پس كساني كه بعـد از ايـن    )81(. گواه باشيد و من هم با شما از گواهانم] پيمان

روي برتافتنـد فقـط آنـان هسـتند كـه از دايـره انسـانيت بيـرون         ] محكم و اسـتوار از آن 
 .»)82(اند شده

: آمـده اسـت   ب و پسر عمويشان عبداهللا بن عبـاس   طالب از حضرت علي بن ابي
خدواند هيچ پيامبري را نفرستاد مگر اينكه از او عهد و پيمان گرفت كه اگر چنانچه حضـرت  

و بـه آن  . كنـد  در زمان زندگي او برانگيخته شود بدو ايمان آورده، او را يـاري مـي   محمد 
داد تا از پيروان خود نيز عهد و پيمان گيرد كه اگر چنانچه حضرت محمد در  يپيامبر دستور م

(دهند زندگي آنان برانگيخته شود، به او ايمان آورده، او را ياري 
15F

1(.                                 

                                           
 .، از سدي نيز روايتي به همين معنا آمده است493/ 1تفسير ابن كثير  )1(
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         :كند چنين حكايت مي  پروردگار يكتا از زبان حضرت ابراهيم

﴿              

  ﴾ ]129: ةالبقر.[ 

در ميان آنان پيامبري از خودشان برانگيز، كه آيات تو را بر آنان بخواند، و ! پروردگارا«
پاكشان كند؛ زيرا تو ] از آلودگي هاي ظاهري و باطني[را كتاب و حكمت بياموزد، و  آنان

 .»تواناي شكست ناپذير و حكيمي
خداوند متعال از تحقق يافتن دعاي حضرت ابراهيم به مـردم مكـه   : گويد امام ابن كثير مي

و اين . شده استدهد كه پيامبري از ميان آنها، و از نسل حضرت ابراهيم برانگيخته  اطالع مي
ي حضرت ابراهيم در حقيقت بـا آنچـه خداونـد پـيش از آن در درگـاه       دعاي استجابت يافته

به عنوان پيامبر براي اهل مكه و سـاير   ملكوتي خود مشخص كرده بود كه حضرت محمد 
                         .انسانها و جنها فرستاده شود، هماهنگي و توافق پيدا كرده است

آن : فرمودند پيامبر خدا : كند كه ايشان گفتند احمد از عرباض بن ساريه روايت ميامام 
وقت كه حضرت آدم هنوز در گل آفرينش بود من نـزد خداونـد متعـال بـه عنـوان آخـرين       

دعـاي پـدرم   : دهـم  و از برخي از اشارات گذشته شما را اطالع مـي . پيامبران تعيين شده بودم
البتـه  . ي حضرت عيسي به آمدن من، و خوابي كه مادرم ديـد  دهحضرت ابراهيم براي من، مژ

                                 .بينند مادران تمام پيامبران اينچنين خوابهايي مي
از روز ازل بر زبان انسانها جريان داشت، تا اينكه آخـرين پيـامبر بنـي     خبر پيامبر خدا 

آنـروزي كـه   . را به صراحت اعالم داشت اسرائيل حضرت عيسي بن مريم نام رسول خدا 
            : گفت تاريخيشي  در ميان بني اسرائيل ايستاد، و در آن خطبه

﴿               

 ﴾ ]6 :الصف [ 
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تـوراتى را كـه   . اى بنى اسرائيل، من پيامبر خدا بر شما هسـتم : مريم گفت بن و عيسى«
آيد و نـامش احمـد    كنم، و به پيامبرى كه بعد از من مى پيش از من بوده است تصديق مى

ايـن جـادويى   : چون آن پيامبر با آيات روشن خـود آمـد، گفتنـد   . دهم است، بشارتتان مى
 .»است آشكار
ي حضرت عيسي بن مريم  مژده: چيزي است كه حديث مذكور بدان اشاره دارد و اين آن
(به آمدن من

16F

1(        . 
 آن سر پيغمبران، بحر صفا      ) ص(بود در انجيل، نام مصطفي

  و همچنين در كتابهاي آسماني گذشته نيز به جايگاه و مكانـت و شـرف پيـامبر خـاتم     
 .صراحتا اشاره شده است

﴿           

            

      ﴾ ]157: األعراف.[ 

كنند؛ پيامبري كه صـفاتش را، در   پيروي مي» امي«، پيامبر )خدا(همانها كه از فرستاده «
دهـد، و از منكـر    يابند؛ آنها را به معروف دستور مي تورات و انجيلي كه نزدشان است، مي

كنـد؛ و  شـمرد، و ناپاكيهـا را تحـريم مـي      باز ميدارد؛ اشياء پاكيزه را براي آنها حالل مـي 
دارد، پـس   بـر مـي  ) از دوش و گردنشان(بارهاي سنگين، و زنجيرهايي را كه بر آنها بود، 

كساني كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نوري كه با او نـازل شـده   
 .»پيروي نمودند، آنان رستگارانند

از صفت پيامبر : او گفتمبه . عبداهللا بن عمرو بن العاص را ديدم: گويد عطا بن يسار مي
آري، سوگند بخدا كه او در تورات بدانچه قرآن در : گفت. در تورات برايم بگو اكرم 

                                           
 .243/ 1تفسير ابن كثير: نگا )1(
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 ﴾      ﴿ :حقش گفته معرفي شده است

         ]45:األحزاب[
 .»و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم] بر امت[هد به راستي ما تو را شا! اي پيامبر«

خشن او . ام تو بنده و پيامبر من هستي، من تو را متوكل ـ بر خداوند اعتماد كننده ـ ناميده  
زشـتي را بـا بـدي جـواب     . انـدازد  نيست، و در بازارهـا داد و فريـاد بـراه نمـي     خو و سخت

يكه ملت كجرو را راست نگرداند، خداوند تا زمان. گويد، گذشت و بخشش خوي اوست نمي
ــ  » هيچ اله و معبودي نيست جز خداونـد يكتـا  «ـ   »ال إله إال اهللا«و تا به وحدانيت پروردگار 

ي او چشمهاي كور و گوشهاي كر،  خداوند بوسيله. دارد گواهي ندهند او را از ميان آنها برنمي
                                                         )17F1(.گشايد و قلبهاي بسته را بروي حقيقت مي

 جارود بن عبداهللا نزد رسول خدا : آورده است كه گفت ب امام بيهقي از ابن عباس
سوگند به آن پروردگاري كه تو را بر حق برانگيخته، مـن وصـف   : و گفت. آمده، اسالم آورد

قـدوم مباركتـان مـژده    به   حضرت عيسي بن مريم. شما را در كتاب آسماني انجيل يافتم
         .اند داده

مـن گـواهي   «: نجاشـي پادشـاه حبشـه گفـت    : از ابوموسي اشعري روايت شده كه گفتند
ي خداسـت، و او همـان كسـي اسـت كـه       پيـامبر و فرسـتاده   دهم كه حضرت محمـد   مي

ي مملكـت، و مسـئوليتهاي    و اگر مسئوليت اداره. حضرت عيسي به آمدن او مژده داده بودند
 »!رسيدم تا كفشهايش را بـر سـرم بگـذارم    مي بود، خدمت آن حضرت  مردم بر گردنم نمي

)
18F

2(.                                         
 

                                           
 .به روايت امام بخاري )1(

 .به روايت امام ابو داود سجستاني )2(



 

 

 :هشتمدرس 
 پيامبرشاز حفاظت خداوند متعال 

 هاي پليد آنها، ياران پيامبر اكـرم   در طالطم مكر و نيرنگ دشمنان قسم خورده، و نقشه
. آن حضرت بودند، تا مبادا از سوي دشـمن مـورد سـوء قصـد قـرار گيرنـد      بشدت مواظب 

خداوند متعال اين دلهره و ترس را از قلبهاي مؤمنان پاك نموده، حفاظت از پيامبرش در برابر 
                         :فرمايند خداوند متعال مي. هاي انسانها را بر عهده گرفت مكر و حيله

﴿                 

  ﴾ ]67: ةالمائد.[ 

و ! برسان) به مردم(آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كامالً ! اي پيامبر«
مـردم، نگـاه   ) خطـرات احتمـالي  (خداوند تو را از ! اي ادهاگر نكني، رسالت او را انجام ند

 .»كند را هدايت نمي) لجوج(دارد؛ و خداوند، جمعيت كافران  مي
يعني؛ اي پيامبر ما، پيام ما را برسـان و بدانكـه مـن    : ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است

گردانم،  را بر آنها پيروز مي و تو. نگهبان و ياور تو هستم و بر دشمنانت تو را غلبه خواهم داد
تواننـد بـه تـو     پس از هيچ چيزي ترس و هراس و واهمه نداشته باش، هيچ يك از آنها نمـي 

ديگـر نيـازي نديدنـد از آن     پس از ايـن آيـه يـاران رسـول اكـرم      . ضرر و زياني برسانند
                 .نگهباني كنند حضرت

ال از پيامبرش آن روايتي اسـت كـه ابـوهريره    و حفاظت خداوند متع پاسدارياز تصاوير 
آيا محمـد در بـين شـما نيـز     : روزي ابوجهل از برخي از همكيشان خود پرسيد. آورده است

                 }!آورد يعني نماز بجاي مي{مالد؟  صورتش را بخاك مي
كـه  اگـر او را ببيـنم   ). دو بـت بـزرگ در مكـه   (! سوگند به الت و عزا: گفت. آري: گفتند

                         .مالم دهم، و صورتش را به خاك مي زند، پايم را روي گردنش فشار مي سرش را بزمين مي
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وقتي پيامبر را در حال سجده ديد با كبر و غرورش بسوي او آمد تا پايش را بر گـردن آن  
با دسـتانش  تا به پيامبر نزديك شد، ترسان و هراسان در حاليكه صورتش را . حضرت بگذارد

 .گرفته بود به عقب فرار كرد
 !تو را چه شده؟: دوستانش از او پرسيدند

خـورد   او گودالي از آتش، پر از ترس و وحشت و بالهايي كه بهم ميو در بين من : گفت
         !سربرآورد

(كردند مي پارهشد، فرشتگان او را تكه  من نزديك مي بهر گا: فرمودند پيامبر خدا 
19F

1(.                 
اگر محمد را ببينم در كنار : ابوجهل گفته بود: روايت شده كه گفتند ب و از ابن عباس

: رسيد فرمودنـد  وقتي خبر به پيامبر خدا . كنم خواند، گردنش را با پايم له مي كعبه نماز مي
(كنند اگر چنين كند فرشتگان او را تكه پاره مي

20F

2(.                         

لشكركشـي كـرد،    »خصـفة «بسـوي   پيـامبر خـدا   : كنـد كـه   عبداهللا روايت مي جابر بن

در يكي  »غوث بن الحارث«مردي از آنها به نام . مسلمانان شكست سختي به دشمن رساندند
و شمشير . كه در حال استراحت بودند، رسانيد گاهها خود را باالي سر رسول خدا  از اتراق

! اهللا: فرمودنـد  تو را از دست من نجات دهد؟ پيامبر خدا تواند  چه كسي مي: كشيده داد زد
برخواست و شمشير را  پيامبر خدا . بناگاه شمشير از دست آن مشرك رها شده بزمين افتاد

                                 دهد؟ و حاال، چه كسي تو را از دست من نجات مي: گرفته فرمودند
دهي كه  آيا شهادت مي: فرمودند پيامبر اكرم . درگذر از من: آن مرد با ترس و لرز گفت

نـه، ولـي   : آن مـرد گفـت   ؟ي خدا هستم و من رسول و فرستاده »اهللا«پروردگاري نيست مگر 
پيـامبر او را رهـا   . جنگند را يـاري نـدهم   دهم هرگز با تو نجنگم، و كسانيكه با تو مي قول مي

                                 .كرد
                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(

 .به روايت امام بخاري )2(
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شد نجات يافته بسرعت از آنجا دور شد، و خـودش را بـه    د در حاليكه باورش نميآن مر
(ام از سوي بهترين انسانها آمده: قومش رسانيده گفت

21F

1(.                     
را  »آل عمـران «، و »ةالبقـر «مردي مسـيحي اسـالم آورد، و او سـوره    : كند انس روايت مي

سـپس از اسـالم بازگشـت و    . نوشـت  مـي  ر خـدا  آموخت، و چيزهايي را نيز به امر پيـامب 
                                         !داند ام هيچ نمي محمد جز آنچه من بدو آموخته: گفت و هر جا مي. مسيحي شد

صبح روز بعد ديدنـد كـه زمـين جسـدش را     . او را دفن كردند. خداوند جانش را گرفت
چون از آنها بريده بود قبـرش  . ار محمد و يارانش استاين ك: مسيحيان گفتند. بيرون انداخته

روز . گودالي عميقتر كندند و دوباره او را دفـن كردنـد  . اند را كنده، جسدش را بيرون انداخته
اين كار محمد و دوستانش اسـت،  : گفتند. بعد متوجه شدند زمين بار دگر او را بيرون انداخته

ا توانستند گودالي بسيار عميق زدند، و او را بار دگر دفـن  اينبار ت. اند رفيقمان را نبش قبر كرده
                  !صبح روز بعد ديدند كه زمين بار دگر جسدش را بيرون انداخته. كردند

(انداختند و رفتند يجسدش را كنار. تواند كار انسان باشد دريافتند كه اين نمي
22F

2(.         
تـوان؛ نجـات او از زيـر شمشـيرهاي بـران       رش ميو از تصاوير پاسداري خداوند از پيامب

اي كه قريشيان پـس از نـا    آخرين حيله. پهلوانان قريش كه به خانه او شبيخون زدند را نام برد
اي پهلـواني   بر آن اتفاق كردند اين بود كـه از هـر قبيلـه    ،اميدي كامل از دست يافتن به پيامبر

ا شمشيرهاي بران خود شبانه بـه خانـه رسـول    شمشير زن انتخاب كنند، و تمام آن قهرمانان ب
شبيخون زنند، و همه با هم چون يك مرد آهنين در يك لحظه شمشـيرهاي خـود را    اكرم 

آنگـاه  . شود هاي مختلف عرب پخش مي و بدينصورت خونش در بين قبيله. آورند دبر او فرو
هد بود، و بناچار از خوانخـواهي  ي پيامبر، را توان مقابله با تمام عربها نخوا بنو عبدمناف؛ قبيله

                                                 .از او دست خواهند كشيد
                                           

 .ت امام حاكم، و ايشان حديث را صحيح دانسته استبه رواي )1(

 .به روايت امام بخاري )2(
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توانست بدان دست يابد، ولي  ي ناجوانمردانه مشركان مي اي بود كه حيله اين آخرين سوژه
ر رسول آن كوته فكران و سست انديشان از اين غافل بودند كه خداوند خود نگهبان و پاسدا

نـازل شـده، او را    بدستور خداوند متعال بر پيامبر اكرم  ،ي وحي؛ جبريل فرشته. خود است
ي مشركان آگاه ساخته، دستور خداوند را بدو ابالغ نمود كه شـب را در بسـتر    از مكر و حيله

                                         .خويش نخوابد، و به او اجازه هجرت داده شد
آنگاه كـه مشـركان   . ي غار نگريست توان به حادثه ز تصاوير پاسداري خداوند از او ميو ا

ابوبكر صديق؛ يار غار رسول خدا، . قريش با رد يابي آثار حركت پيامبر به دم غار ثور رسيدند
اي : از اينكه مبادا پيامبر توسط مشركان دستگير شود بسـيار نگـران و پريشـان بـود، و گفـت     

بـا كمـال    پيامبر خـدا  . ر كسي از اينها بزير پايش نگاه كند ما را خواهد ديداگ! رسول خدا
تـو را چـه گمـان از    ! اي ابـوبكر : اطمينان و توكل بر پروردگار به دوست و همراهش گفـت 

                 !دوتائي كه خداوند سومي آنهاست
ك توانست خود را آنگاه كه سراقه بن مال: و در همين سفر هجرت به تصويري ديگر بنگر

ي قـريش را   به پيامبر برساند، و در پي دستگيري آنها و تحويلشان به قريشيان بود، تـا جـايزه  
چگونه خداوند پيـامبرش را از دسـت او نجـات داد؟ چگونـه پاهـاي      . بخود اختصاص دهد

         ..اسبش در زمين فرو رفته او را بزمين زد؟ تا سر تسليم فرو آورده از پيامبر امان خواست
مثالهـاي نگهبـاني و پاسـباني خداونـد از       از جملـه : نويسـد  امام ابن كثير در تفسيرش مي

توان؛ به حفاظت پروردگار از او در برابر اهل مكـه و سـردمداران و حسـودان و     پيامبرش مي
طلبان و خود خواهان آن نام برد كه با وجودي كه از شدت دشمني و بغـض و   دشمنان و جاه

كشـيدند، نتوانسـتند مـويي از سـر آن      پيچيدند، و شبانه روز بر عليه او نقشه مي د ميكينه بخو
جناب كم كنند، هر بار خداوند با قـدرت و حكمـت بـزرگش اسـباب و وسـائلي را فـراهم       

                                                                 .داشت نمود، و او را از چنگ ظالمان در امان مي مي
ي ابوطالب كه عمويش بود و در  در ابتداي طلوع آفتاب توحيد خداوند رسولش را بوسيله
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خداونـد محبتـي فطـري در    . بين قريشيان كدخدائي و رياست و احترام داشت حفاظت نمود
         .قلب او آفريد

انـت ـ   ي خويشاوندي ـ نه رابطه اسـالم و دي   ي خود از رابطه ي برادر زاده ابوطالب شيفته
شـد قريشـيان كـافر ديگـر بـرايش احتـرام و حرمتـي         شايد اگر ابوطالـب مسـلمان مـي   . شد
گذاشـتند   شناختند، ولي چون در بينشان صداقت و همدلي كفر برقرار بود او را احترام مي نمي

                                                         .بردند و از او حساب مي
از دنيا رخت بربست مشركان توانستند تا حدودي پيامبر را مـورد آزار و  و چون ابوطالب 

. در اين هنگام خداوند انصاريان ـ اهل يثرب ـ را بسـوي او فرسـتاد   . اذيت خويش قرار دهند
اهل يثرب دين اسالم را هضم كرده، پيامبر را به آغوش كشيدند، و از او خواستند تا به شـهر  

نبوت در شهرشان طلوع كرد، نام شهر خود را به ميمنت قـدوم  چون آفتاب . آنها هجرت كند

ـ شهر پيامبر ـ تغيير دادند، و در راه حمايت و پاسباني از او دشمني  »النبي ةمدين«مبارك پيامبر 

 .عرب و عجم را به جان و دل خريدند
كرد، و هر گاه مشـركان يـا    خداوند در تمامي مسير دعوت اسالم پيامبرش را حفاظت مي

ي آنهـا را بـر    كشيدند خداوند نقشه اي مي هل كتاب ـ يهوديان و مسيحيان ـ بر عليه او نقشه  ا
(گردانيد خود آنها بر مي چون تيري به سينهكرد و خدعه و نيرنگشان را  آب مي

23F
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 : نهمدرس 
 هجرت بسوي مدينه

نمـود، و   ميمي در مدينه بصورتي بسيار اميدوار كننده پيشرفت كار و فعاليت دعوت اسال
و به آغوش كشيدن دعوت او و پنـاه دادن بـه    مدينه با جان و دل مشتاق ديدار پيامبر خدا 

    .برادران مسلمان خود شده بود
گاه براي مؤمنان بدل شده بود، و شـدت اسـتبداد و    مكه به يك زندان و شكنجه ؛در مقابل

ي و ظلم و ستم آن بحدي رسيده بود كه برداشت و تحمل آن تقريبا بكلـي امكـان   خودخواه
         .پذير نبود

به پيروان خود دستور داد بصورت مخفي و بدون اينكـه مشـركان مكـه بـو      پيامبر خدا 
         .ي مكه بيرون كشيده به مدينه هجرت كنند ببرند خود را از زير شكنجه
دارائي و خانه و كاشانه و احيانا زن و فرزند خود را رها كرده يكي مؤمنان مال و ثروت و 

و ابوبكر و علي  در مكه جز رسول خدا . يكي از مكه فرار نموده خود را به مدينه رساندند
 .و برخي از مؤمنان دربند مشركان كسي ديگري نماند
و در آنجا در كمال  اند، به مدينه رسيده وقتي مشركان مكه دريافتند، پيروان رسول خدا 

اند از اينكـه مبـادا در آنجـا پايگـاهي      برند و از تير رس آنها دور شده امنيت و آرامش بسر مي
تشكيل دهند و مدينه مركز دعوت و تبليغ آنها شود بشدت ترسيدند، و اتفاق كردند كه بايـد  

                         .را به قتل برسانند، و مانع رسيدن او به يارانش شوند رسول خدا 
اي يك پهلوان و شمشير زن ماهر انتخاب كردند، تا همه با هم در  مشركان مكه از هر قبيله

يك لحظه شبانگاه به خانه پيامبر حمله برده او را به قتل رسانند و بدينصورت خونش در بين 
         .بها راضي گرددامر واقع قرار گرفته به خون  برابرتمام عربها تقسيم شود، و قبيله پيامبر در 

خواستند جنايت خـود را اجـرا كننـد، خداونـد متعـال پيـامبرش را از        در شبي كه آنها مي
نيرنگ و نقشه آنها باخبر ساخته، بدو امر كرد تا در آن شب در بستر خـود نخوابـد و بسـوي    



   

  درسهايي از مدرسه رسول اهللا  64
 

 

         .مدينه هجرت كند
د، و صبح و شام سـايه او را بـا   با وجود اينكه مشركان مكه با پيامبر بشدت در جنگ بودن

گذاشتند و در امانتداري و راستگويي او هـيچ شـك و    زد او مينزدند، امانتهاي خود را  تير مي
از امانتهـاي   بـود  در حالي دستور هجرت به پيامبر داده شد كه خانـه او پـر  . ترديدي نداشتند

ر پيامبر بخوابد، و با پيامبر از پسر عمويش حضرت علي خواست تا در آن شب در بست. مردم
                 . پوشاند، و پس از رفتن پيامبر امانتهاي مردم را به آنها برگرداندبخودش را  اولحاف 

سـر تسـليم خـم كـرد، و در حاليكـه       حضرت علي در برابـر درخواسـت رسـول اهللا    
بـود  شمشيرهاي تشنه بخون و بران دشمن در پشـت در خانـه از نيـام بيـرون كشـيده شـده       

 .حضرت علي در بستر پيامبر دراز كشيد و آرام خوابيد
خداوند چشمان مشركان شمشير بدست در خارج از خانه را براي چند لحظه كـور كـرد،   

جلوي روي قاتالن تشنه بخونش از خانه بيرون آمـده، مشـتي خـاك از زمـين      پيامبر خدا 
سلب شده بود ريخت، و خودش برگرفت و روي سر پهلواناني كه توان ديد او از چشمانشان 

را به خانه ابوبكر صديق كه از پيش منتظر ايشان بود رسانيد، و دو يار و دوست و همـراه بـه   
 .سرعت شبانگاه هجرت تاريخي خود را شروع كردند

و دوست فداكارش ابوبكر صديق در جهت مخالف مدينـه بـراه افتادنـد، و     پيامبر اكرم 
و تصميم داشتند تا نا اميد شدن گشتهاي دشمن . كوهي رسانيدندخود را به غار ثور در باالي 

 .در آنجا بمانند
هـم   يشان به باد رفت، و با وجود تمام مكر و حيله و نيرنگ باز نقشه ندچون ديد يانقريش

اي تشكيل داده بـه   هاي گشت ويژهوپيامبر از دستشان در رفت، بشدت خشمگين شدند و نير
                 .اي كسي كه پيامبر را دستگير كند صد شتر جايزه تعيين كردندو بر. هر طرف گسيل داشتند

 صحراي اطراف مكه و راه مدينه پر شد از افرادي كه در طمع جايزه در پي پيامبر خـدا  
اين تالش و كوششها و ردپا گيريها گروهي از مشركان را جلـوي غـار ثـور    . و يارش بودند 
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اسباب و توان بشري خود را بكار گرفته بود، و نهايت كوشـش و   تمام پيامبر خدا . رسانيد
دقت عمل را بخرج داده بود، اينجاست كه معجزه براي دفاع از حـق بايـد وارد ميـدان عمـل     

مشركان در كنار غار ايستادند، ابوبكر بسيار ناراحت و پريشان شده بود، و از اين دلهـره  ! شود
اگر كسـي  ! اي رسول خدا: گفت به پيامبر اكرم . شود دستگير داشت كه مبادا پيامبر خدا 

 .از آنها به زير پايش نگاه كند ما را خواهد ديد
خداوند در اين لحظه بسيار حساس پيـامبرش را در پنـاه خـود داشـت، و مشـركان را از      

 .رسيدن به او باز داشت
: بـه او گفـت  كه به خدايش توكل كامل كرده بود دوستش را دلـداري داده   پيامبر خدا 

(كني به دو نفري كه خداوند سومي آنهاست هيچ نگران نباش، چه تصور مي
24F

حاال كه خدا با ! )1

                                           
اين واقعه را چنين ثبت  40: سوره مباركه توبه در آيه ].به روايت امام بخاري[ »ما ظَنك بِاثْنينِ اُهللا ثَالثُهما« )1(

 ﴿ :كرده است                        

                               

                      ﴾. 

رد، بدان گاه خدا او را ياري ك) كند، همان گونه كه قبالً اري ميخدا او را ي(اگر پيغمبر را ياري نكنيد  «
و تنها (او دومين نفر بود ) و نفر بيشتر نبودند ود(بيرون كردند، در حالي كه ) از مكّه(كه كافران او را 

ي گزيدند ثور جا(هنگامي كه آن دو در غار ). داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود يك نفر به همراه
يشيان به جان پيغمبر گزندي ابوبكر نگران شد كه از سوي قر(شدند ) و در آن سه روز ماندگار

و ما را حفظ (غم مخور كه خدا با ما است : قش گفتهنگام پيغمبر خطاب به رفي در اين) رسد،
در اين وقت . رساند رهاند و به عزّت و شوكت مي كند و از دست قريشيان مي نمايد و كمك مي مي

و پيغمبر ) و ابوبكر از اين پرتو الطاف، آرام گرفت(ساخت  خداوند آرامش خود را بهره او) بود كه
ري داد كه شما يا) مچنين بعدها در جنگ بدر و حنَينزمان و ه از فرشتگان در همان(را با سپاهياني 

و ) شوكت و آئين آنان را از هم گسيختو (سرانجام سخن كافران را فروكشيد ، و ديديد آنان را نمي
و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني ، (سته باال بوده است سخن الهي پيو
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         .ماست هيچ نگران نباش
پس از گذشت سه شب از ناپديد شدن پيامبر از مكه، كوششـها بـراي بحـث و تـالش از     

يـامبر نـا اميـد شـدند، و     هاي بسيج شده براي دستگيري پ پيامبر به سستي گرائيد، بيشتر دسته
در اين اثنا . گمان كردند پيامبر تا اين مدت از آنها بسيار دور شده، و رسيدن به او امكان ندارد

اي كه پيامبر و ابوبكر از پيش ترتيب داده بودند، راهنمايي كه از پيش بـا او اتفـاق    بنا به نقشه
يامبر و ابوبكر صديق همراه با راهنما ـ  كرده بودند همراه با دو شتر خود را به آنها رسانيد، و پ

                 .راه دان ـ بسوي مدينه حركت كردند

و از او خواستند بزي خشـك  . رسيد »عيةام معبد خزا«در راه پيامبر به خيمه پيرزني به نام 

به بركت دست . و الغر اندامي كه از شدت ناتواني با گوسفندان به صحرا نرفته بود را بدوشند
پيامبر بز را دوشيد و پير زن را از آن سير كرد، سپس همراهـان  . يامبر پستان بز پر از شير شدپ

اي را نيـز   از آن شير نوشـيدند، و كاسـه   در پايان پيامبر خدا . از آن شير نوشيده، سير شدند
         .براي پير زن پر شير كردند، و به راهشان ادامه دادند

راه ساحل را در پيش گرفته، به آرزوي رسيدن بـه   امبر خدا سراقه بن مالك شنيد كه پي
وقتي به پيامبر نزديك . اش را برداشت و سوار بر اسب چارنل بدانسو تاخت جايزه قريش نيزه
سراقه دريافت كه پيـامبر در  . دعا كردند، دستهاي اسب به زمين فرو رفت شد، رسول خدا 

داد كشيد و خود . دعاي او اسبش به زمين فرو رفته حفاظت خداوند متعال قرار دارد، و بر اثر
را تسليم كرده از رسول خدا پناه خواست، و سوگند خورد كسانيكه بدانسو در طلـب پيـامبر   

. دعا كردند، زمين دستهاي اسب سراقه را رهـا كـرد   پيامبر خدا . آيند را باز دارد مي خدا 
داشـت و   رفـت را از ادامـه راه بـازمي    مـي سراقه بازگشت و هر كسي كه بدانسو درپي پيامبر 

                                                 .آيم كسي را نديدم من از اينسو مي: گفت مي
                                                                                                             

حكيم ) تواند بكند و و هركاري را مي(و خدا باعزّت است ) برده استتبهاي زميني را از ميان مك
 .»)دهد بجا و از روي حكمت انجام مي و كارها را(است 
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و دلهره و ترس از راه و مكر  شوق ديدار رسول خدا . در مدينه حال و هوايي ديگر بود
 منتظـر رسـيدن پيـامبر اكـرم      هر روز صبح مردم مدينه در دروازه شـهر . و نيرنگ قريشيان

                         .گشتند هايشان باز مي آفتاب به خانه گرمي نشستند، و با شدت گرفتن مي
، كسي داد تا اينكه در روز دوشنبه دوازدهم ربيع األول، سال سيزدهم بعثت پيامبر اكرم 

از چهار سـوي شـهر بلنـد     »اهللا اكبر«تشريف فرما شدند، نعره شادي و  زد كه رسول خدا 
شد، و مردم مدينه از پير و جوان، مرد و زن، كودك و نوجوان همه از خانهايشان برآمده براي 

 .بسوي دروازه شهر دويدند اهللا  لاستقبال رسو
ايـن مسـجد اولـين    . رسيدند در آنجا مسجدي به پا نمودنـد  »قباء«وقتي به  پيامبر اكرم 

 .م بنا شده استمسجدي است كه در تاريخ اسال
سوي مركز مدينـه حركـت كردنـد، در راه    ه پيامبر چند روزي را در قبا گذراندند، سپس ب

و اين اولـين نمـاز   . ندنماز جمعه را همراه با كسانيكه در ركاب آن حضرت بودند بجاي آورد
                 .آوردند بجاي مي اي بود كه پيامبر خدا  جمعه
ر خدا از قسمت جنوب وارد شهر يثرب شدند، و از آن روز ايـن  پس از نماز جمعه پيامب 

 .تغيير داد »مدينة النبي«نامش را به  شهر به ميمنت قدوم مبارك پيامبر خدا 

مـردم  . به مدينه سراسر شهر را فـرا گرفتـه بـود    شادي و خوشحالي رسيدن پيامبر خدا 
تنـد و در راه دفـاع از آنهـا و    و يارانش را بـه آغـوش گرف   مدينه با جان و دل رسول خدا 

 .دعوت اسالمي از هيچ دريغ نكردند
و پيام خداوند  يو اينچنين بود كه اسالم زميني براي فعاليت يافت تا از آنجا دعوت اسالم

 .برساند گيتيمتعال را به چهار سوي 



 

 

 :دهم درس
         دولت هاي اساسي ساختار پايه

شهروندان مدينه منـوره بـا آغوشـي بـاز در     . شدند داخل شهر مدينه منوره پيامبر اكرم 
گنجيدند از پيك آسمان؛ رسول هدايت و رستگاري  حاليكه از خوشحالي در پوست خود نمي

شتر پيامبر جلوي هـر  . هر يك از اهل مدينه آرزو داشت پيامبر مهمان او باشد. استقبال كردند
خـواهش و تمنـا از پيـامبر     گرفـت و بـا   رسيد صـاحب خانـه مهـار شـتر را مـي      اي مي خانه
: فرمـود  خواست و مي خواست تا در خانه او فرود آيد، پيامبر از او تشكر كرده معذرت مي مي

                                                         .شترم را رها كنيد كه از جانب خداوند مأمور است تا در جاي معيني بنشيند
رفت، تا اينكـه بجـايي كـه امـروز      نگريست، و به پيش مي و ميشتر به آرامي اينسو و آنس

مسجد پيامبر خداست رسيد، در آنجا نشست، سپس بلند شد و چند قدمي باز بجلو رفـت و  
خواست مطمئن شود در جاي درست نشسته، سپس به جـاي   به هر طرف نگاه كرد، گويا مي

خانـه چـه   : ه شـده پرسـيدند  از شتر پياد رسول خدا . اولش بازگشت و در همانجا نشست
                         كسي از خويشانم نزديك اينجاست؟

اينجا  بهخانه من ! اي رسول خدا: ابو ايوب انصاري كه از خويشان مادر پيامبر بودند گفتند
 .تا آماده شدن مسجد و منزلشان در خانه ابو ايوب انصاري بودند پيامبر خدا . نزديك است

ه پيامبر پس از رسيدن به مدينه منوره انجام دادنـد، ايـن بـود كـه در همـان      اولين كاري ك
 .جايي كه شتر نشست مسجدي ساختند

و پيامبر خودشـان نيـز   . آن زمين از دو پس بچه يتيم بود كه پيامبر زمين را از آنها خريدند
 .در ساختن مسجد سهيم بودند

بـا  . جد براي همسران پيامبر ساخته شدپس از پايان يافتن كار مسجد، اتاقهايي در كنار مس
و بخـاطر جمـع   . آماده شدن اتاقها پيامبر از خانه ابوايوب انصاري به اين اتاقها منتقـل شـدند  

شدن مردم براي نماز؛ اذان گفتن مقرر شد تا قبل از هر نماز با شنيدن اذان مردم بسوي مسجد 
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 .بيايند
بين مهاجران وانصـاريان   ه پيامبر خدا براي برقراري الفت وانسجام بسيار قوي در جامع

اين پيمان بين نود نفر كه نيمي از آنهـا از مهـاجران و نـيم ديگـر از     . پيمان برادري برقرار كرد
با اين پيمان برادري هر دو مسلمان بـا هـم چـون دو بـرادر تنـي      . انصاريان بودند برقرار شد

قانون تا درگرفتن جنـگ بـدر ادامـه    اين . بردند شدند، و پس از مرگ از همديگر ارث مي مي
                 .داشت

 :پس از آن خداوند متعال فرمودند

﴿       ﴾ ]6: األحزاب[ 

 »..و مهاجران به يكديگر سزاوارترند،و در كتاب خدا خويشاوندان نسبى از مؤمنان .. «
و . رت از يكديگر ارث بردن بـه رابطـه خويشـاوندي و رحـم مـادر بازگشـت      و بدينصو

و پيمان بـرادري تـا بـروز قيامـت بـين تمـام       . اينمورد از اخوت و برادري اسالمي سلب شد
 .مؤمنان بر جاي ماند

﴿      ..﴾ ]فقط مؤمنان برادران يكديگرند« ]10 :حجراتال..« 

 پيـامبر خـدا   . شـد  شهر مدينه از دو تشكل مسلمانان و يهود تشكيل مـي  در اين هنگام
اي بين مسلمانان و يهود امضاء كردند كـه بـه    براي برپائي جامعه همبسته و نيرومند پيمان نامه

                 .ميثاق مدينه مشهور است

بودند، كه  »المعبداهللا بن س«سرشناسترين عالم و دانشمند و روحاني يهوديان شخصي بنام 
و مقايسه آن با آنچه در كتابهاي پيشين آمده است دريافتند كه  با بررسي زندگي پيامبر خدا 

ولي متأسفانه عموم مردم يهود از . و ايمان آوردند. او آخرين پيامبر و فرستاده پروردگار است
ابان اسالم روحانيهاي جاه طلب و خودخواه خويش پيروي كردند و چشمان خود را بر نور ت
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1(. 

با گذاشتن برخي قوانين يا پيمانها روابط بـين شـهروندان مسـلمان مدينـه؛      پيامبر خدا 
مهاجران و انصار را با يهوديها مشخص نمود تا مردم در كمال امنيـت و آرامـش بسـر بـرده،     

 .مشغول عمران و آبادي شهرشان شوند
. انـد  ز ميثاقهاي اين پيمان نامه اشاره كردهبه برخي ا برخي از كتابهاي سيرت پيامبر خدا 

         :از جمله بندهاي اين ميثاق چنين بود
 دهند اي را تشكيل مي به تنهائي ملت يگانه ،مهاجران وانصار ؛تمامي مؤمنان.                 

 كننـد، و بـه بهتـرين     مؤمنان هيچ نيازمند و عيال داري را در ميانشان محتاج رها نمي
                 .كنند او رسيدگي ميوجه به 

 جوي ظالم، خرابكار، فتنه افروز، و مفسـد و   مؤمنان در مقابل هر تجاوزگر، و دسيسه
اش  ستيزه گر، با همديگر متحد بوده، همه با هم چون سدي سترگ ريشـه فسـاد را در نطفـه   

                                 .افروز فرزند يكي از آنها باشد خشكانند، هر چند دشمن فتنه مي

 كشد، و هيچ مـؤمني كـافري را عليـه     هيچ مؤمني برادر مؤمنش را بخاطر كافري نمي
                 .دهد برادر مؤمنش ياري نمي

 در جنگ در راه خدا هيچ مسلماني بدور از ساير مسـلمانان  . صلح مؤمنان يكي است
و با رعايـت ضـوابط و شـرايط عادالنـه     بندد، بلكه پيمان صلح از سوي همه  پيمان صلح نمي

                 .گردد امضاء مي

   گـردد بـه خداونـد و     قضاوت و دادخواهي در هر نزاع و اختالف و درگيـري برمـي
         .رسول او 

    يهوديـان بـر ديـن و آئـين خـود، و      . يهود بني عوف ملتي هسـتند در كنـار مؤمنـان

                                           
 .65ـ  63/ 3زاد المعاد : نگا )1(
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پيروان هر ملتي تابع ملت خويشند، مگر كسي كه ظلـم  اتباع و . ئين خودآمسلمانان بر دين و 
اش مسئوليت پيمـان شـكني او را متحمـل     و ستمي ورزد كه در اينصورت خودش و خانواده

                 .شوند مي

  همراهان يهوديان در پيمان با يهوديان مشتركند، و كسي از آنها جز با دستور شخص
         .شود بيرون رانده نمي پيامبر 

 اش كـوچكترين ضـرر    همسايه چون خود شخص است، كسي حق ندارد به همسايه
         .يا ظلم و ستمي روا دارد

 شود اي بدون اجازه مردم منطقه پناه داده نمي هيچ بيگانه.                 

هـا و فاميلهـاي    و مواردي از اين قبيل كه برنامه همزيستي و همبستگي اجتماعي بين قبيله
كه در برگيرنـده   »امت اسالمي«اين قانون اساسي مراد از . ادد شهر مدينه را ترتيب مي مختلف

كه همان مدينه منوره بود، را بدرسـتي روشـن    »دولت اسالمي«تمام مسلمانان است، و مفهوم 
بخصوص در نزاعات و موارد اخـتالف را خداونـد و پيـامبرش     ،ساخته، و سلطه برتر جامعه

                 .معرفي كرده است
همچنين اين اساسنامه آزاديهاي فردي و اجتماعي؛ چون آزادي عقيده و آئين و عبادت، و 

 .امنيت افراد جامعه را براي همه ضمانت كرده است
 . و همچنين اساس برابري و عدالت را براي تمام افراد جامعه محترم و معتبر شمرده است

يابيم تعداد زيـادي   ه يا ميثاق مدينه بروشني درميبا يك نگاه عميق در بندهاي اين اساسنام
 بشرهاي متمدن بشري، و بسياري از شعارهايي كه امروزه در باب حقوق  از دستورات جامعه

و در . گوش فلك را كر كرده است، در اين ميثاق نامه بروشـني مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت      
هاي بنيـادين   ريت است كه پايهاولين شخص و برترين رهبر تاريخ بش حقيقت پيامبر اكرم 

را مطابق با شريعت و قانون پروردگار آن هاي  اين حقوق را بر جاي نهاد، و قواعد و اساسنامه
                                 .و خالق انسانها آنچنان كه در قرآن و سنت پيامبر بيان شده، روشن نمود
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مـد نظـر    بشربراي حقوق  يامبر خدا و در واقع حد و مرزهايي كه قرآن كريم و سنت پ
قرار داده حد فاصل و مرز دقيق بين عدالت و برابري و مساوات و آزادي است و بـين آنچـه   

هـاي   آنچه امـروزه بيشـتر مؤسسـه    .زنند هاي جهاني شعار آنرا به سينه مي ها و منظمه مؤسسه
هـيچ، بلكـه    كشند  حقوق سـعادت آفـرين نبـوده    جهان غرب براي بشريت خط و نشان مي

عقوق و ظلم و ستم و تعدي و تجاوز به كرامت انسان و زيـر پـا نهـادن ارزشـهاي اخالقـي      
 »از مـا بهتـران  «هاي گروهي كه خود را  جامعه است، و در بيشتر موارد چيره ساختن خواسته

                                                         !..دانند بر ساير افراد بشر است مي



 

 

 :يازدهمدرس 
        با آنها هاي يهوديان، و برخورد پيامبر اكرم  مكر و حيله

هاي اساسي و بنيادي دولـت نـوين اسـالمي را     پس از رسيدن به مدينه پايه پيامبر خدا 
و از جمله كارهايي كه در اين زمينه انجام دادند، امضاء معاهده و ميثاق عدم . مستحكم كردند

ولي يهوديان عقرب صفت . مساوات حقوق شهروندي با يهوديان مدينه بود تجاوز و تعدي و
نتوانستند عادت نيش زدن خويش را ترك كنند، و پس از مدت زمان بسـيار كوتـاهي شـروع    

و با مكـر و نيرنـگ و دو   . كردند به خيانت به آنچه در معاهده بر آن اتفاق صورت گرفته بود
توانند همشهريان مناسبي بـراي مسـلمانان مدينـه     ميروئي و خيانت خويش ثابت كردند كه ن

               .باشند
درگيـر غـزوه بـدر     را يهود بني قينقاع گروهي از يهوديان بودند كه چون پيامبر و مؤمنـان 
برخـي از آنهـا زنـي    . ديدند، خواستند بازويي نشان داده قدرت خود را برخ مسلمانان بكشند

آن زن . و اذيت قرار داده، جلوي مردم لبـاس از تـنش كشـيدند    مسلمان را در بازار مورد آزار
شخصي از مسلمانان صداي او را شنيده، خواست بدادش رسد كـه  . مظلوم جيغ و داد سر داد

يهوديها با ديدن اين صـحنه برآشـفتند و مـرد    . كشته شد در درگيري يكي از يهوديان متجاوز
 .مسلمان را كشتند

از غزوه بدر بازگشت، يهوديها را خواست تا قضـيه را روشـن    پس از اينكه پيامبر خدا 
ولي آنها با شدت با پيامبر برخورد كردند، تا جائيكه معاهده را جلوي . كرده، حل و فصل كنند

 .نيز براي مقابله با آنها آماده شد رسول اهللا . پيامبر انداختند و براي جنگ آماده شدند
يهوديان چون راه گريزي بـراي خـود   . اصره قرار دادندمسلمانان براي مدتي آنها را در مح

جان سالم بدر نخواهند برد، از  اند كردهاي كه بپا  نيافتند، و مطمئن شدند كه از آتش اين معركه
پيامبر خواستند تا به آنها اجازه دهد پس از تسليم مال و ثروتشان، زن و فرزندانشان را گرفتـه  

               .از مدينه خارج شوند
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اي جـز مـرگ    اي كه توبـه  پيامبر كه با خونريزي شديدا مخالف بود، از آن گرگهاي درنده
پس از بيرون رفـتن يهـود بنـي قينقـاع از     . نداشتند، درگذشت، و با پيشنهادشان موافقت كرد

هاي بسيار زيادي كه آنها براي جنگ با مسلمانان در انبارهايشان جمع كـرده   دژهايشان اسلحه
                      .غنيمت مسلمانان درآمدبودند به 

يهود بني نضير گروه ديگري از يهوديان مدينه بودند كه در سال چهارم هجري به معاهـده  
 .را كشيدند خيانت كرده، نقشه ترور پيامبر خدا 

 )خون بهـا ( در سال چهارم هجري بنا به يكي از بندهاي معاهده در مورد مشاركت در ديه
را ترتيب داند، و  آنها در يك باغي گرد هم آمده نقشه قتل پيامبر خدا . آنها رفت پيامبر نزد

قرار گذاشتند يكي از پهلوانانشان بنام عمرو بن جحاش سنگ آسيابي را از پشت بام بـر سـر   
 .بيندازد پيامبر خدا 

ال فاصله به پيامبر نيز ب. خداوند متعال به پيامبرش خبر داد، تا فورا از منطقه خطر دور شود
 .و براي گوشمالي دادن يهوديان آمادگي گرفتند. مدينه برگشتند

گران بدطينت را نيز به آنها بخشـيد، و تنهـا دسـتور داد از     زندگي اين حيله رسول خدا 
آنهـا نيـز   . چون خائن و غدار لياقت همشهري بودن با مسلمانان را نـدارد . مدينه خارج شوند

               .، به خيبر رفتندههايشان را ويران كرد شتر گذاشته، خانه 600ا بر آنچه مال و ثروت داشتند ر
با لشكر كفر و احزابـي كـه بـراي جنـگ بـا       ،اما يهوديان بني قريظه پس از نقض معاهده

مسلمانان ـ در غزوه خندق ـ آمده بودند هم پيمان شـدند تـا اسـالم را از مدينـه ريشـه كـن         
د احزاب را شكست داده، دماغشان را بزمين ماليد و لشكرشـان بـا   پس از آنكه خداون. سازند

ذلت و خواري بسوي مكه بازگشت، پيامبر با سه هزار تن از يارانش بـراي تنبيـه كـردن بنـو     
 .مسلمانان مدتي آنها را محاصره كرده، در تنگنا قرار دادند. قريظه حركت كردند

تند جزاي خيانت بزرگشـان چيـزي جـز    وقتي يهوديان از هر جهت نا اميد شدند، و درياف
در حق آنها قضاوت  »سعد بن معاذ«و هر آنچه . مرگ نخواهد بود، حاضر شدند تسليم شوند

 .كند را بپذيرند
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بود كه خيانـت در برابـر خـدا و     ترين ياران پيامبر خدا  يكي از برجسته »سعد بن معاذ«
و با وجـود اينكـه بـا يهوديـان      .توانست از هيچ كس تحمل كند رسولش را به هيچ وجه نمي

               :ميانه بسيار خوبي داشت، پس از آن خيانت بسيار بزرگ آنها چنين قضاوت كرد
هـا و مـال و ثروتشـان بـه      تمام مرداني كه قدرت جنگ دارند  كشته شوند، زنهـا و بچـه  

اند، و بـه   هجنگجويانشان كه بر عليه مسلمانان سالح خيانت بدوش گرفت. غنيمت گرفته شود
ترين روزهاي جنگ از پشت خنجر زدند بجز تعداد كمـي كـه مـورد بخشـش      آنها در سخت

                      .قرار گرفتند كشته شدند
آنها از شدت كينه و بغضي كه با پيـامبر  . البته اين قضاوت را خود يهوديان انتخاب كردند

و چون روابـط نزديكـي بـا اوسـيها     . دداشتند نخواستند پيامبر در حقشان قضاوت كن خدا 
را براي قضاوت انتخاب كردند، به گمان اينكه شايد با آنها  »سعد بن معاذ«داشتند، سردارشان 

كردند چون سـعد آنهـا را ببخشـد سـاير مسـلمانان       ـ و شايد گمان مي. به نرمي برخورد كند
عليه اين قضاوت بشورند  بخصوص قبيله خزرج كه قبل از اسالم با اوسيها دشمني داشتند، بر

               .ور شود ـ و آتش فتنه در بين مسلمانان شعله
يهوديان پس از آنكه تورات را تحريف كردند، در آن گنجانيدند كه بايد اسيران را كشـت،  

 .و سعد نيز با آنها طبق دستور كتابي كه براي خود نوشته بودند برخورد كرد
بنـي  : آمده است)  35ـ   6/ 31االصحاح (ف شده يهوديان در سفر العدد، در تورات تحري

و حيواناتشـان   چهارپايانو تمام اموال و . را به كنيزي گرفتند »مديان«هاي  اسرائيل زنها و بچه
        .را به تاراج بردند، و تمام شهرها و همه دژها را با مردمانشان به آتش كشيدند

آيا همه زنها را زنـده رهـا   : ين شده گفتچون خبر به حضرت موسي رسيد بسيار خشمگ
انـد را سـر ببريـد، و تنهـا      ايد؟ اآلن همه پسرها را بكشيد، و همه زنهايي كه شوهر كرده كرده

                      !!اند را براي خودتان زنده نگه داريد كودكان و دختراني كه شوهر نكرده
انـد، و از   كه تورات را تحريف كرده البته بدون شك اين ساخته و پرداخته يهودياني است

؛ پيامبر و فرستاده خداوند چنين دستور كشتار  اينكه خداي ناكرده بگوئيم حضرت موسي
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بريم، ايـن دسـتور زائيـده     جمعي و قتل عام وحشتناكي را صادر كرده به خداي بزرگ پناه مي
هـوي و هـوس    عقلهاي تشنه به خون و فطرت ددمنش يهودياني است كه تورات را مطـابق 

(اند خود نگاشته بر عليه اسيرانشان چنين حكمي صادر كرده
26F

1(.                      

                                           
 .73، 67، 59/، و لباب الخيار ص126ـ  125/ ، صرحمة للعالمين: نگا )1(



 

 

 :دوازدهمدرس 
 چرا اجازه جنگ داده شد؟

طلوع آفتاب توحيد و يكتاپرستي در شبه جزيره عرب نويدي بود بـه دينـي كـه آزادي و    
سمان به زمين كرامت انسان اسالم به عنوان آخرين حرف آ. عدالت دو ستون عمده آن هستند

را قدر و منزلت نهاده، مهار ايمان فرد را تماما براي عقل و باور و اختيار و اراده شخص رهـا  
 .كرده است

آخرين پيك آسمان؛ حضرت محمد مصطفي پيامبر دوستي و محبت و سالم و همزيستي 
بـه  اسـالم آوردن   او اجازه نداشت با زور بازو و با هيبت قدرت كسي را . و همبستگي است

تـرين مـورد اخـتالف بـين انسـان بـا مرحلـه         مجبور كند، و اراده و كرامت اختيار كه اساسي
        .حيوانيت است را زير پا نهد

اسالم با تمام وضوح و روشني، و با كمال افتخار به اين پايه و اساس خود، با صداي بلند 

 ]256: ةالبقر[ ﴾   ﴿: در جهان جار زد

كسي حق ندارد كسي را از روي اجبار وادار بـه  [در دين، هيچ اكراه و اجباري نيست «
پذيرفتن دين كند، بلكه هر كسي بايد آزادانه با به كارگيري عقل و بـا تكيـه بـر مطالعـه و     

 .»]تحقيق، دين را بپذيرد
 :و خداوند با صراحت تمام به پيامبرش گفت

﴿     ﴾ ]99: يونس [ 

پس آيا تو مـردم را  ] در حالي كه خدا از بندگانش ايمان اجباري نخواسته! اي پيامبر[«
 »!وادار مي كني تا به اجبار مؤمن شوند؟

اسالم با كمال افتخار به شخصيت و هويت خويش، ديگـران را نـه تنهـا حـذف، و يـا ذوب،      
جودشان را براي خودشان محترم دانسته، به اختيارشان هر چند اشتباه و غلط، و حتي نكرد، بلكه و
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 :اگر در نقطه معاكس حق بود اعتراف كرد

﴿   ﴾ ]6: الكافرون[ 

 »!آيين شما براي خودتان، و آيين من براي خودم«
، و اين روح آزادمنشي و حفاظـت  اين مسالمت آميزي، و اين احترام و اعتراف به حق ديگران

از كرامت انسان و اختيار و اراده او، هرگز بدين معنا نيست كه اسالم دينـي بـي مايـه و بـي بخـار      
هـاي   باشد تا سلطه جويان و زورگويان و مصلحت پرستان مسـت بـاده غـرور آنـرا زيـر چكمـه      

        !خواهشات خويش بزمين بمالند
. تجلـي كـرد   يامبران خدا در سيماي آخرين پيك آسـمان  بلكه صفات و ويژگيهاي تمامي پ

ايشان در كنار نرم خوئي و لطافت حضرت عيسي، شدت و صرامت و قوت حضرت موسي 
و شفقت و پدري و صراحت حضرت ابراهيم و صبر و بردباري و شكيبائي حضرت ايوب، و 

ديـن اسـالم در    احتـرام هـر كـس در   . را در خود داشتند.. دولتداري حضرت سليمان و غيره
و محبت و دوستي و دعوت بهمزيستي و ساختن جامعه هرگز به اين معنا ! دست خود اوست

ي داخلي و يا خارجي كمر خم كـرده، گوشـواره ذلـت و     نيست كه اسالم در مقابل تجاوزها
خداوند به مؤمنان اجازه داده است از خود دفاع كننـد و حـق خـود را از    . بردگي بگوش نهد

م متجاوز، و ديكتاتور خودپرست بدون اينكه به كسي ظلم ورزند، و يا از حد خود حلقوم ظال
        .تجاوز كنند، بيرون كشند

        :فرمايند پروردگار يكتا مي

﴿        ﴾ ]194: ةالبقر[ 

و زيـاده  (و از خدا بپرهيزيد ! اوز كرد، همانند آن بر او تعدي كنيدهر كس به شما تج«
 »)!روي ننماييد
 :و فرمودند
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﴿       ﴾ ]190: ةالبقر[ 

، كـه  و از حد تجـاوز نكنيـد  ! جنگند، نبرد كنيد و در راه خدا، با كساني كه با شما مي«
 »!دارد كنندگان را دوست نمي خدا تعدي

 :و فرمودند

﴿  ﴾ ]191: ةالبقر[ 

 »!پس اگر با شما پيكار كردند، آنها را به قتل برسانيد«
و اين نشانگر اين است كه در اساس اجازه جنگ در اسالم براي دفاع از خود و حمايـت  

هاي پليـد دشـمنان    ي از تجاوز متجاوزان، و از مكر و نيرنگ و فتنهامنيت جامعه و امت اسالم
        .داخلي و خارجي بوده است

 :نگاهي گذرا به روند تاريخ اسالمي و ميالد آن خود بازگو كننده اين حقيقت آشكار است
ترين دشـمنيهاي كـافران    ها و سخت پيامبر و ياران او ده سال كامل را زير بدترين شكنجه

و يـارانش را از   كارد را به استخوان رسانيده، رسول خدا  آنها سپري كردند، تا اينكه قريش
پـس از  . خانه و كاشانه و شهر و ديار خود بيرون رانده، ثروت و دارائيشان را به تاراج بردنـد 

هجرت و گذاشتن سنگ بنياد اولين حكومت اسالمي خداوند به مؤمنان اجازه داد با مشـركان  
               .ظالم برخورد كنندمتجاوز و 

        :خوانيم در سوره حج مي

﴿               

       ﴾ ]40 - 39: حجال.[ 

، چـرا  گردد مي) تحميل(شود كه به آنان جنگ  ني داده ميبه كسا) ددفاع از خو(اجازه «
ي و آنـان مـدتهاي طـوالني در برابـر ظلـم ظالمـان شـكيبائ       (كه بديشان ستم رفتـه اسـت   

  .ست بر ايـن كـه ايشـان را پيـروز كنـد     و خداوند توانا ا) اند اند و خون دل خورده ورزيده
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از مكّه وادار به هجرت  و(اند  شانه خود اخراج شدهناحق از خانه و كا همان كساني كه به
 »!اند پروردگار ما خدا است گفته ميو تنها گناهشان اين بوده است كه ) اند گشته

و كـاري بـه   ! تنها با قريشيان در نبرد و سـتيز بـود   و به همين سبب بود كه پيامبر خدا 
 .قبائل ديگر نداشت

از اهل مكه هم پيمـان   عرب، با دشمنان قسم خورده رسول خدا  و چون ساير مشركان
شده، در راه ريشه كن سازي اسالم متحد شدند، خداوند دستور داد تيغ حق روي بسوي تمام 

        :كنيم در سوره توبه تالوت مي. مشركان متجاوز برگرداند

﴿     ﴾ ]36 :التوبة[ 

و متفقا همه با مشركان قتال و كارزار كنيد چنانكه مشركان نيز همه متّفقا بـا شـما بـه    «
 .»خيزند و بدانيد كه خدا با اهل تقواست جنگ و خصومت برمي

اند؛ چون بت پرسـتان،   و بدينصورت حكم جهاد تمام كساني كه پيرو كتابي آسماني نبوده
به من دستور : است كه فرمودند ين معناي همان سخن گهربار رسول اهللا وا. را در بر گرفت

و چـون   »هيچ معبودي نيست مگر خداي يكتا«داده شد تا با مردم بجنگم، تا گواهي دهند كه 
انـد، مگـر بوجـه حقـي، و      بدان اقرار كردند جان و مالشان را از دست من در امان نگه داشته

(پروردگار يكتاست حساب و بازخواست نهائيشان نزد
27F

1(.               

                                           
اند؛ كه آن دستوري است بر اعالم جنگ  ، گمان بردهاين حديث را برخي از مسلمانان اشتباه فهميده )1(

    !بر تمام جهان، يا بر كسانيكه نوبتشان آمده، تا اسالم آورند
و همچنين . اين برداشت با تصوير كلي از اسالم كه اراده و اختيار انسان را بها داده در تضاد مطلق است

ـ يعني باور ـ است كه با زور بازو تحقق  »ايمان«خواهد، و آن  با آن چيزي كه دين از پيروانش مي

       ]256: ةالبقر[ ﴾   ﴿و قبل از همه اينها با كالم پاك پروردگار عالميان كه . يابد نمي

كسي حق ندارد كسي را از روي اجبار وادار به پذيرفتن دين كند، [در دين، هيچ اكراه و اجباري نيست «
مخالف  .»]د آزادانه با به كارگيري عقل و با تكيه بر مطالعه و تحقيق، دين را بپذيردبلكه هر كسي باي
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 !است

    :كنيم حال براي درك درست معني حديث اصل حكايت را مرور مي
بوديم كه مردي خدمت آن حضرت رسيده چيزي در گوششان  با پيامبر خدا : نعمان بن بشير آورده است

 . گفت
 .شيدشبك: پيامبر فرمودند

    دهد؟ وحدانيت پروردگار شهادت ميه آيا ب: پس از آن مرد پرسيد
    !دهد بلي، ولي گويا از ترس شهادت مي: مرد گفت

نكشيدش، به من دستور داده شده تا با مردم مقابله كنم تا به يگانگي پروردگار : فرمودند پيامبر اكرم 
مگر به تجاوزي كه حقش بازخواست . اند حفظ كردهاعتراف كنند، و اگر چنين كردند جان و مالشان را 

، و امام 3971به روايت امام نسائي . ( دارند با خداست هايشان پنهان مي و حساب آنچه در سينه. آنها باشد
          ).، و الباني آنرا صحيح ارزيابي كرده است1109، و طيالسي 8/  4احمد 

دم، و يا حتي بر مشركان و بت پرستان نيست، تا آنها را به پس منظور از اين حديث اعالن جنگ بر همه مر
 !زور به اسالم وادار كنيم

البته برخي بدون توجه به حقايق بعضي . و دين اسالم هرگز كسي را به مسلمان شدن مجبور نكرده است
رود  مان مي، گ»ابوسفيان«بطور مثال در برخي موارد چون اسالم . اند روايات تاريخ برداشتهايي غلط داشته

اينگونه افراد با توجه به ! در حاليكه واقعيت غير از اين است. زور و تهديد مجبور به اسالم شد اكه او ب
جناياتي كه مرتكب شده بودند در حقيقت بنا به همه قوانين عقلي و منطقي و عرفي، آسماني يا زميني، 

از خونريزي به شدت نفرت داشت، هميشه كه  ولي با اين وجود پيامبر اكرم . سزايي جز مرگ نداشتند
نمود كه در ظاهر مسلمان  خواهان صلح و آرامش بود، به اين افراد فرصتي براي زندگي دوباره مهيا مي

تا از نزديك اسالم را بشناسند و اسالم در قلبهايشان رسوخ كند ـ همانگونه كه در مورد ابو سفيان . شوند
توانستند از جامعه اسالمي فرار كرده به  يافتند، مي اگر باز هم قناعت نميالبته اين گونه افراد ! روي داد ـ

                . سرزمين فارس يا روم بروند ـ همانطور كه ابو عامر فاسق كرد ـ
    .خواهد مردم از نزديك با او آشنا شوند، و سپس با قناعت و از روي اختيار كامل ايمان بياورند اسالم مي

پس از آنهمه جناياتي كه در حق مسلمانان روا داشته بود، در فتح مكه از دست مسلمانان  »ميهصفوان بن ا«
از پيامبر خدا مدت  »عمير بن وهب«به نام  سپس تحت حمايت يكي از ياران رسول پاك . فرار كرد
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و چون يهوديان ناجوانمردانه ره خيانت و پستي اختيار كردند و تمام ميثاقهـا و عهـدها را   
دست شده، كوس جنگ با لشكر ايمـان نواختنـد، خداونـد متعـال      شكستند، و با مشركان هم

  .ه نشانندمؤمنان را دستور داد تا نيرنگ خيانت را با شمشير امانت به خاك سيا
        :فرمايند پروردگار يكتا در سوره مباركه انفال مي

﴿              ﴾ ]األنفال :

58[ 
م داري، پس به آنان بي] كه با آنان هم پيماني[و اگر از خيانت و پيمان شكني گروهي «

گسسـته اسـت؛ زيـرا خـدا خائنـان را      ] و طرفينـي [به صورتي مساوي ] پيمان[خبر ده كه 
 .»دوست ندارد

و اين چنين نبرد با آنها واجب گشت تا به راه آيند، و يا با دستان ذلـت و خـواري بهـاي    
ه بشـريت در  و تا جامعه اسالمي و جامع. مكر و نيرنگ خود را به عنوان جزيه پرداخت كنند

(امن و امان بسر برد
28F

1(. 
و همچنين مسيحيان، مسلمانان هرگز قصد جنگ با آنها را نداشـتند تـا اينكـه خـود جـام      

 .خيانت سركشيده، كاسه غرورشان لبريز از شراب مكر و حيله و نيرنگ گشت

                                                                                                             
گر براي دو ماه وقت خواست تا تصميم بگيرد؛ اسالم بياورد و در بين مسلمانان زندگي كند يا راهي دي

عيون األثر، ابن سيد : نگا! ( چهار ماه وقت داري ـ دو ماه نه ـ شما: آن حضرت فرمودند. خود انتخاب كند
 )242/ 2الناس 

ي كه ريخته بود ـ در اين مدت در آزادي كامل در بين مسلمانان حق هاياو  ـ با وجود آن همه جنايت و خون
 !ب كندداشت بگردد و تحقيق كند، سپس راهش را انتخا

كند، و براي آزادي و اراده و اختيار و عقل افراد  خالصه اينكه اسالم كسي را مجبور به ايمان آوردن نمي
       !تواني بيابي احترامي را قائل است كه در هيچ دين و آييني آنرا نمي

 .85 - 84/ نور اليقين ص: نگا )1(
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. با هيچ كسي از مسيحيان عزم جنـگ نكـرد   پيامبر : اند گفته / شيخ اإلسالم ابن تيميه
سفيرها و پيكهايي بسوي برخي از پادشاهان جهان ارسال  س از صلح حديبيه رسول اكرم پ

داشته آنها را به دين مبين اسالم، و رهايي از بنـدگي و بردگـي همـديگر و همسـو شـدن در      
پيكي بسوي قيصـر؛ پادشـاه روميـان، و خسـرو؛ پادشـاه      . بندگي آفريدگار جهان دعوت نمود

مصر؛ مقوقس، و پادشاه حبشه؛ نجاشي، و رسـوالني بسـوي ديگـر    سرزمين فارس، و پادشاه 
        .مين شام فرستادرزپادشاهان عرب در شرق و س

تعدادي از مسيحيان و غير مسيحيان پس از شناخت اسالم و درك حقيقت آن با اختيـار و  
را مسيحيان شام كه توان ديـدن نـور حـق    . اراده خويش به صف مؤمنان پيوسته ايمان آوردند

 !را كه اسالم آورده بودند را سربريدند »معان«نداشتند، برخي از سران و اشرافيانشان در 
مسيحيان با كشتن مسلمانان كوس جنگ با اسالم سر دادند، آنها افـرادي كـه بـا اختيـار و     

اما مؤمنان . از روي خيانت و ظلم و تجاوز كشتند را ايمان و باور خويش اسالم پذيرفته بودند
كسي را به دين خود مجبور نكردند، و دعوت آنها دعوت امن و سالم و آسايش اسـت  هرگز 

دارند، هر كس نداي عقل و قلبش را لبيـك گفتـه ايمـان آورد او را     كه آنرا به مردم تقديم مي
گيرند، و هر كس صداي عقل و وجدانش را در سينه خفه كـرده اسـالم    برادرانه به آغوش مي

(نان در اختيار دينش آزاد استرا نپذيرفت در نزد مؤم
29F

1(.               
        :هاي زير بود با دشمنان اسالم بر پايه و بر اين اساس جنگ رسول خدا 

مشركان قريش دشمنان ايمان شمرده شدند، چون خود جنگ را آغاز كـرده بودنـد، و    -1
 .مسلمانان حق داشتند از خود دفاع كنند

شـدند،   ردند، و با مشركان بر عليه اسالم هم پيمان ميك هرگاه يهوديان خيانت پيشه مي -2
                      .جنگيدند مسلمانان با آنها مي

                                           
 .136 – 135/ قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ص: نگا )1(
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آورد، يـا قريشـيان را بـر عليـه      اي از قبايل عرب به مسلمانان هجـوم مـي   هر گاه قبيله -3
جنگيدند تا در مقابل اسالم كمر خـم   داد، مسلمانان با آن مي حكومت اسالمي ياري مي

                             .دكن

هر كس از ملتهايي كه ديانتهايي آسماني دارند؛ چون مسيحيان، شمشير دشمني بـروي   -4
خواسـت، و پـس از    كشيد، سپاه اسالم جوانمردانه بـا او بـه سـتيز برمـي     مسلمانان مي

                      .ساخت پيروزي بر او بين اسالم آوردن و يا پرداخت جزيه او را مختار مي

و هر كس به صف مسلمانان پيوست و اسالم آورد، جان و مالش را حفظ كرده، مگـر   -5
. اينكه از او خيانت يا گناهي سرزند، و با عدالت و انصاف مورد بازخواست قرار گيرد

(سپارد و اسالم تمامي گناهان و خيانتهاي زمان كفر را در افراد به فراموشي مي
30F

1(.        

                                           
 .85/ نور اليقين: نگا )1(



 

 

 :سيزدهمدرس 
 غزوه بدر بزرگ

هاي پوسيده و باورهاي پـوچ خـود از هـيچ حيلـه و      قريشيان براي به كرسي نشاندن ايده
نيرنگي دريغ نكردند، كليه مفاهيم و معاني انسانيت و همجواري و همزيستي را زير پا نهـاده،  

                 .ها و قتلها كه در حق مسلمانان روا نداشتند چه ظلمها و ستمها و چپاولها و شكنجه
و چون كارد به استخوان رسيد، و دايره بر مسلمانان تنگ شد، و مكه ديگـر جـاي مانـدن    
نبود مسلمانان كه بشدت در زير فشار بودند، مجبور شدند زندگي و مال و ثـروت و خانـه و   

 .كاشانه خود را رها كرده، به مدينه منوره هجرت كنند
 .مانان را چپاول كردندقريشيان نيز تمامي سرمايه و اموال مسل

ي بازرگـاني قـريش از شـام     در رمضان سال دوم هجري به مسلمانان خبر رسيد كه قافلـه 
اين براي مسلمانان فرصتي طالئي بود تـا مقـداري و لـو بسـيار     . بسوي مكه در حركت است

         .اندك از ثروتشان كه توسط قريشيان به چپاول رفته بود، را از آنها باز پس بگيرند
از  جزئـي ولـو انـدك   همراه با سيصد و سيزده نفر از مدينه خارج شدند تا  پيامبر خدا 

 .سرمايه مسلمانان را از كاروان قريش پس گيرند
او مـردي بسـيار هوشـيار و    . رهبريت كاروان تجارتي قريش را ابوسفيان بر عهده داشـت 

به او  »بدر«يكيهاي چاهاي در نزد. و به شدت حركت مسلمانان را زير نظر داشت. زيرك بود
فورا سواركاري ماهر و چابـك را بـه مكـه    . اند اطالع رسيد كه مسلمانان از مدينه خارج شده

فرستاد تا به قريشيان اطالع دهد كاروان در خطر است و مسـلمانان قصـد حملـه بـه آنهـا را      
ي  ه پـر مخـاطره  و در عين حال بسوي غرب و ساحل دريا تغيير مسير داد تا از منطق. اند كرده

                         .بدر دور باشد
اين خبر در مكه هراس و هيجان و رعد و برقي شديد به پا كرد، و تمام سران مكه به جز 
ابولهب، و همه قبايل مكه و اطراف آن بجز بنو عدي، فورا سالح برگرفته بسوي چاهاي بـدر  
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 .بحركت درآمدند
رسيد، پيك ابوسفيان به آنها اطالع داد كه كاروانشان  »نهجه«وقتي لشكر بزرگ قريشيان به 

 .از خطر رسته، و ديگر خطري متوجه آنها نيست، و بهتر است به مكه بازگردند
ولـي ابوجهـل آنهـا را    . با رسيدن اين مژده از ابوسفيان، مردم خواستند به مكـه بازگردنـد  

. الم را از بـيخ و بـن بركشـند   بازداشته تشويقشان كرد تا به سوي مدينـه رونـد و لشـكر اسـ    
و بقيه لشكر كه هزار نفر بودند راهشان . كه بيش از سيصد جنگجو داشتند برگشتند »بنوزهره«

         .اند فرود آمدند را ادامه دادند تا به ميداني پشت كوههايي كه منطقه بدر را محاصره كرده
دريـاي خروشـان همـت و     با يـارانش مشـورت كـرد، و آنهـا را     پيامبر خدا  ؛در اينسو

همه تصميم گرفته بودند تا آخرين نفس با دشمني كه آنهـا  . توانمندي و عزم و پايداري يافت
و در راه خداوند . را از خانه و كاشانه خويش، و خانواده و مال و دولتشان رانده بود نبرد كنند

جاعت در يـاران  با ديدن اين خروش و جـوانمردي و شـ   پيامبر خدا . از هيچ دريغ نورزند
خداوند يكـي از   !بادا شما رابه پيش رويد و مژده : خود بسيار خوشحال شده به آنها فرمودند

         .بينم سوگند بخدا گويا من اآلن كشتارگاه آنها را مي. دو گروه را به من وعده داده است
آخـرين  روي  »الحبـاب بـن المنـذر   «با مشورت يكي از سرداران مسـلمان   پيامبر اكرم 

اي ترتيب دادند تا آب در آن جمع شود،  آمده، حوضچه دچاهي كه به دشمن نزديك بود فرو
         . سپس سر ساير چاهها را بستند تا دشمن به آب دسترسي نداشته باشد

شب معركه بدر ـ شب جمعه هفـدهم رمضـان ـ را بـه عبـادت و فريـاد و         پيامبر خدا 
ذرانيد، و خاشـعانه از خداونـد خواسـت تـا مسـلمانان را بـر       پروردگار يكتا گ برابرزاري در 

 . ،  و نور را بر تاريكيها، و توحيد را بر شرك پيروزي بخشددشمن
ديـدي   در آن شب همه ما را مي: آمده است كه گفتند  از جوانمرد شجاع حضرت علي

ـ   ايم مگر رسول خدا  كه در خواب فرو رفته از مشـغول  كه زير درختي تا صبح بـه راز و ني
                                 .ندكرد زاري مي انو در برابر پروردگارش ندگذارد بودند، نماز مي
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در شب بدر بناگاه باران شروع به باريدن كرد، ما نيز با سرعت : و در ادامه سخنانش گفت
و زاري در و پيامبر خدا تمام شـب را بـه راز و نيـاز    . به زير درختان و سرپناهها جمع شديم

اگر اين گـروه از بـين رونـد، كسـي تـو را      ! بارالها: گفت برابر پروردگارش مشغول بود و مي
         .عبادت نخواهد كرد

 !اي بندگان خدا بسوي نماز بشتابيد: و چون خورشيد باال آمد، پيامبر صدا زد
و ما را بـه جهـاد و   پيامبر بر ما نماز خواند، . مردم از زير درختان و سرپناهها بيرون آمدند
 .ايستادگي و مقاومت در برابر دشمن تشويق نمود

خداوند متعال مؤمنان راستين را ياري داد، و آنها را با نيروهايي از آسمان كمـك نمـود، و   
 :پيروزي را به آنها هديه كرد

         :فرمايند پروردگار يكتا مي

﴿             

                  ﴾ 

 ].10- 9: األنفال[
از پروردگارتـان  ) دت نـاراحتي در ميـدان بـدر،   كه از ش(زماني را ) به خاطر بياوريد(«

مـن شـما را بـا يكهـزار از     ): و گفـت (خواستيد؛ و او خواسته شما را پـذيرفت   كمك مي
ولي خداوند، اين را تنها براي  )9(. كنم آيند، ياري مي فرشتگان، كه پشت سر هم فرود مي

ا نيسـت؛ خداونـد   شادي و اطمينان قلب شما قرار داد؛ وگرنه، پيروزي جز از طـرف خـد  
 »)10(! توانا و حكيم است

 :و فرمودند

﴿     ﴾ ]123: آل عمران[  

از نظـر سـاز و بـرگ    [بدر شما را ياري داد، در حالي كه ] جنگ[و بي ترديد خدا در «
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 »ناتوان بوديد] جنگي و شمار نفرات نسبت به دشمن
 :و فرمودند

﴿            ﴾ ]17:األنْفَال.[ 

اي (و ايـن تـو نبـودي    ! اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد؛ بلكه خداوند آنها را كشت«
 »!انداختي؛ بلكه خدا انداخت) پيامبر كه خاك و سنگ به صورت آنها

 .نبرد به شيوه رزم آن روز با مبارزه طلبيدن پهلوانان، و جوالن دالور مردان شروع شد
 به در اين مبارزه تن به تن حمزه عموي پيامبر، شيبه بن ربيعه؛ يكي از سرداران مشركان را

سر سرداري ديگر كه وليد بن عتبه نام داشـت را   ،و علي؛ پسر عموي پيامبر. درك واصل كرد
 .نموداز تنش جدا 

بـن الحـارث از سـپاه     ةو دو سردار مبارز ديگر؛ عتبه بن ربيعه از لشكر مشـركان، و عبيـد  

 .مسلمانان زخمي شدند
پس از اين مبارزه داغ، دو لشكر بجان هم افتادند، و آتش معركه شـدت گرفـت، جنگـي    

بـا دسـتان    پرستي با مجهزترين اسلحه روز به نبرد با ايمان نابرابرانه بود كه در آن شرك و بت
خداوند سربازاني از فرشتگان بياري مؤمنان فرستاد تـا در كنـار آنهـا شمشـير     . خالي آمده بود

هـم  از ساعتي از معركه نگذشته بود كه لشـكر مشـركان   . زنند و به مؤمنان قوت قلب بخشند
در . و مسلمانان نيز تا شكست نهايي دشـمن او را تعقيـب كردنـد   . پا به فرار گذاشت ه،پاشيد

، ه؛ عتبـ جمله برخي از سرداران نامدار آنها چوناز ين جنگ تاريخ ساز هفتاد تن از مشركان ا
بن خلف، و پسرش علي، حنظله بن ابي سفيان، و ابوجهل بن هشام،  ه، اميه، وليد بن عتبهشيب

         .و هفتاد تن ديگر به اسارت مسلمانان درآمدند. و ديگران بدرك واصل شدند
هاي داخل مدينـه و خـارج    بدر اين بود كه مسلمانان قدرت گرفتند، و قبيلهاز نتايج غزوه 

مؤمنـان نيـز   . ز احساس كردند در صورت خيانت با چه نيرويي در طرف خواهنـد بـود  نيآن 
وايمـان و توكـل و باورشـان بـه     . قوت قلب يافته بخود و قدرت و توانائيشان اميدوار شـدند 



   

 89 غزوه بدر بزرگ: سيزدهمدرس 
 

 

و دريافتند كـه خداونـد بنـدگان مـؤمن و     . وت يافتخداوند و كمك و ياري و پيروزي او ق
نيكوكارش را هر چند اندك باشند بر ظالمان و ستمديدگان و مشركان هر چنـد زيـاد باشـند    

                 .دهد ياري مي
و . ي نابرابرانـه تجربـه نظـامي خـوبي بدسـت آوردنـد       و همچنين مسلمانان با اين معركه

و چيرگي بر ميـدان معركـه؛ روشـهاي پيشـرفت، و عقـب      مهارتهاي جديدي در اداره جنگ 
نشيني، و محاصره دشمن، و تاكتيك بريدن راههاي رسيدن دشمن به قدرت و نيرو و آذوقـه،  

(بدست آوردند... و استمرار و پايداري در ميدان و غيره 
31F

1(.         

                                           
معركه بدر يا غزوه فرقان اولين سنداني بود كه سرهاي كفر را درهم كوبيد، واولين صداي طبل  )1(

، از اينرو در تاريخ مسلمانان اهميت بسيار وااليي دارد كشيدجنگي بود كه قدرت ايمان را به تصوير 
 .آن است ورمضان هر سال بازگو كننده خاطرات دلنشين

تاريخ از لحظه لحظه اين معركه تصاويري بسيار زيبا رسم نموده واز معجزه هايي كه در ركاب رسول 
 :از آن جمله استو شت بس سخن گفته، گپديدار  اكرم 

ـ مشاركت فرشتگان الهي در اين جنگ، برخي از سربازان مؤمن صداي آنها را نيز مي شنيدند، وبرخي از 
اال مي كشيدند تا سر مشركي را از تن جدا سازند مي ديدند كه سرش قبل از فرو آنان وقتي شمشير ب

 !آمدن شمشير كنده مي شد
ـ معجزه خواب؛ لحظاتي پيش از نبرد كه دلهره وترس قلبها را بصدا در آورده بود خوابي كوتاه بر 

 !مؤمنان چيره گشت وپس از آن با نيرو وتواني دو صد چندان وارد ميدان شدند
مشتي سنگريزه بطرف مشركان پرتاب كردند، وبه امر خداوند اين  مشت سنگريزه ؛ پيامبر اكرم ـ 

 ...سنگريزها در چشمان همه مشركان رفته آنها را بصورتي معجزه آسا آزار داد
 .ـ معجزه باران؛ باراني نرم شروع به باريدن گرفت وزمين خاك آلود را زير پاي مؤمنان سخت نمود

 ...گل والي كرد را فرانوزير پاي كا
وبسياري از معجزات ديگري كه در اين نبرد بوقوع پيوست وهمه دست در دست هم داده كمر كفر 

 ...وطغيان را در هم شكسته سرهاي فرعونيان زمانه را از بيخ كندند
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نچه تاريخ اگر با ديدي عميقتر به اين نبرد نابرابرانه بنگريم، پرده از معجزه اي بسيار بزرگتر از همه آ

معجزه اي كه ... معجزه اي كه تنها در اسالم نهفته است.. وتاريخ نويسان ذكر كرده اند خواهيم يافت
 ...اطمينان بخش توحيد بدل كند يمي تواند دلهاي سنگوار وسياه كفر را ذوب ساخته به قلبها

تجليگاه اين معجزه بزرگ غزوه بدر در واقع .. بزرگترين رمز ونماد اسالم... معجزه انسان سازي ! آري
 ..بود، صحنه اي كه در آن اسالم اين قدرت خارق العاده خويش را به نمايش گذاشت

مرداني كه تا همين ديروز بوي شراب دهانشان صحراي خشك را مست ميكرد، عفن نعره هاي پوسيده 
ي كه با دنيايي قوم پرستيشان خنجرهاي ديوانه شان را در جگرهاي همسايگانشان فرو مي برد، اينان

ايناني كه رمز جهالت وپستي بودند، وخالصه . فخر دختران معصومشان را زنده بگور مي كردند
ايناني كه از حماقت در پيشگاه سنگاني كه با دستان خود تراشيده بودند با ذلت وخواري پيشانيشان 

نها از صخرهاي سياه صاحبان دلهاي سنگي كه ت.. را به زمين مي ماليدند وكمر طاعت خم مي كردند
اسالم توانست درمدت زماني بسيار كوتاه وقياسي زوزه اين گرگان وحشي صحرا .. فرمان مي گرفتند

توانست از .. را به نغمه خوش نواي قرآن تبديل ساخته دل شبهاي تاريك صحرا را بدان زينت بخشد
آنها بجنگ با فرعونيان زمانه  آنها انسانهايي سازد كه امروز فرشتگان آسمان با كمال افتخار در صف

توانست اختالفات ريشه وپوست را از دلها بركند وتنها معاني عشق ومحبت، و كره ... آمده اند
توانست معناي برادري را از دامن مادر بركشيده در ... ودشمني را در آينه خدا پرستي تجلي دهد

يش در كالبد انسانيت به نمايش توانست چهره اي روشن از حقيقت خو... دامن ايمان وتقوا نهد
 ..گذارد

 ...دندان در دهان ظالمان وستمگران زمانه خرد كند »هرگز«توانست با مشت 
هر آنچه «: ايي از انسانيت به دنيا عرضه كند كه خداوند بر زبان پيامبرش بدانها گفته توانست نمونه

    !!»خواهيد انجام دهيد كه من شما را آمرزيده ام مي
الم توانست اشخاصي تربيت كند كه پيشاپيش خداوند گناهانشان را مي بخشايد در حاليكه آري، اس

 ...اينست معجزه بزرگ بدر... انسانند واحتمال هر گناهي از انسان هست



 

 

 :چهاردهمدرس 
 غزوه احد

طل و بدرك واصل شـدن رهبـران و   جنگ بدر و پيروزي مسلمانان در معركه حق عليه با
اي بسـيار شـديد بـود     و ضـربه . اشراف قريش چون توپ در شبه جزيره عرب به صدا درآمد

                 .هولناكي نخورده بود  هرگز قريش در تاريخ خود چنين ضربه. برهيبت و كرامت قريشيان
ت و بدسـت آوردن  قريشيان از روز اول شكست در پي انتقام، و بازسازي هيبـت و كرامـ  

ابوسفيان در يـك حملـه تبليغـاتي گسـترده در     . جايگاه و مكانت خود در جامعه عرب شدند
بـاالخره در شـوال سـال سـوم     . كـرد  و مسلمانان نيرو جمع مي منطقه بر عليه رسول خدا 

هاي هم پيمان و احـابيش   هجري توانست سه هزار نفر نيروي ورزيده از بين قريشيان و قبيله
                 . يه مسلمانان بسيج كندبر عل

همراه خود زنهاي جنگجويان را نيز  ،سركردگي سردار مكه؛ ابو سفيانه اين لشكر بزرگ ب
ثانيا؛ سـربازان بخـاطر   . بسيج كرد تا اوال شوهرهايشان را تشويق به جنگ و خونخواهي كنند

ايـن لشـكر پـر آوازه در    . دنـد رگاي قويتر وارد ميـدان مبـارزه    دفاع از ناموس خود با روحيه
         .نزديكي كوه احد جوالنگاهش را تشكيل داد

رأي پيامبر بـر ايـن بـود كـه     . تشكيل شد در مدينه مجلس شورا به رهبري پيامبر خدا 
داخل شهر مدينه سنگر گيرند، و چون لشكر كفر وارد شهر شود از هر سو بصورت جنگهاي 

تواننـد شكسـت    ور شده در مدت كوتـاهي مـي   آنها حملهچريكي، گروهانهاي كمين كرده به 
                 .سهمگيني به دشمن دهند

ولي برخي از ياران بزرگوار پيامبر از جوانان دلير بر اين ايده بودند كه بهترين روش مبارزه 
اين است كه در ميدان مبارزه با آنها بجنگيم تا گمان مبرنـد مـا از آنهـا كـوچكترين تـرس و      

         .اي داريم مهواه
در ميـان  . در روز جمعه پيامبر همراه با هزار تن از يارانش بسوي كوه احد حركت كردنـد 
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ي مسلمانان با يك سوم از لشكر  تضعيف روحيه جهتي منافقان؛ عبد اهللا بن ابي  راه سركرده
                 .به بهانه اينكه پيامبر به رأي او عمل نكرده از لشكر بريد و به مدينه بازگشت

پيامبر با بقيـه  . اين حركت ناجوانمردانه او نتوانست عزم نيرومند مسلمانان دلير را بهم زند
و مسـلمانان را از جنـگ   . اردو زداي كه كوه پشت سرشان باشد  سپاه در دره كنار احد، بگونه

پنجاه سواره نظـام  در روز شنبه سپاه هفتصد نفره مسلمانان در حاليكه تنها . در آنروز منع كرد
         .داشتند آماده نبرد شد

عبـداهللا بـن   «شد پنجاه تيرانداز را بـه رهبـري    اي كه پشت مسلمانان واقع مي بر تپه پيامبر
حتـي  . و بر آنها تأكيد فراوان نمود تا در هيچ حالتي جاي خود را ترك نكنند. گماشت »جبير

د و نـ كنند جاي خود را ترك نگوي ه پاره مياگر ديدند پرندگان وحشي سپاهيان مسلمان را تك
                         .با پرتاب تير مانع شبيه خون مشركان به سپاه اسالم از پشت سر شوند

شيپور جنگ نواخته شـد، جنگـي بـس سـخت درگرفـت كـه در آن دليرمـردان مجاهـد         
ساعات اوليـه روز   در. از گذشت و ايثار و جوانمردي به نمايش گذاشتند يهايي تاريخ صحنه

و لشكر مشركان پا به فرار گذاشت تا بـه پشـت جبهـه كـه     . مسلمانان بر كافران پيروز شدند
         .زنهايشان بودند رسيدند

دادند اين صحنه را ديدند، گمان بردند كه جنگ بـه   ون تير اندازاني كه بر تپه كشيك ميچ
هر چنـد افسـري كـه    . به رزمگاه رفتند پايان رسيده تپه را رها كرده براي جمع كردن غنيمت

 رهبري آنها را به عهده داشت سعي كرد مانع رفتنشان شود، و آنها را بـه حرفهـاي پيـامبر    
                 .اي نداشت تذكر داد، فايده

آنها بر اين باور بودند كه جنگ به پايان رسيده، مشـركان هرگـز بـاز نخواهنـد گشـت، و      
مركز خود را ترك گفته براي جمـع كـردن غنيمـت بـه     . يهوده استكشيك دادن آنها كاري ب

 .ساير سپاهيان پيوستند
گروهاني از سواره نظام مشركان بازگشته از دور متوجه شدند كه تپه از تيرانـدازان خـالي   
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با يك جهش سريع از پشت تپه دور زدند و از پشت به مسلماناني كه سالح خود . شده است
از آنسـو نيـز سـاير لشـكر     . ور شـدند  جمع كردن غنيمت بودند حمله را كنار گذاشته مشغول

و با ديدن حمله مجـدد سـواره   . فراري دشمن از سوي زنهايشان بار ديگر به نبرد تشويق شد
مسـلمانان از دو طـرف   . نظام خود به سپاه اسالم قوت نفس گرفته به ميدان معركه بازگشـتند 

و سپاه . مجاهدان در اين اثنا جام شهادت سركشيدند تعدادي از. مورد هجوم قرار گرفته بودند
در . برسـانند  تا بدانجا كه مشـركان توانسـتند خـود را برسـول اهللا     . اسالم پراكنده شده بود

كالخود برسرشان . يكي از دندانهايشان شهيد شد. حمالت پياپي آنها چهره مبارك زخمي شد
براي بدام انداختن مسلمانان  »ابوعامر فاسق«ه با سنگ به پيامبر زدند تا در گودالي ك. خرد شد

         ..كنده بود، افتادند
علي دست پيامبر را گرفتـه، طلحـه بـن    . ساعات بسيار وحشتناكي بر مسلمانان سپري شد

مصعب بن عمير جوان شـاد و نـازپرورده، كـه    .  عبيد اهللا ايشان را بغل كرده، به كناري بردند
 .ه مدينه منوره بود جلوي چشمان آنحضرت بشهادت رسيدب اولين سفير پيامبر خدا 

طالب سـپرد، دو مـيخ از كالخـود داخـل صـورت       پرچم را به علي بن ابي پيامبر خدا 
پيامبر فرورفته بود، كه ابو عبيده بن الجراح با دندان آنها را بيرون كشيد، مالك بن سـنان پـدر   

         .يدابو سعيد خدري خون را از زخمهاي صورت پيامبر مك
باألخره مشركان توانستند پس از يك درگيري شديد خود را به پيامبر برسـانند، و در پـي   

تعدادي از مجاهدان ـ تقريبا ده نفر ـ جلوي آنها ايستاده با شجاعت مقاومت . قتل ايشان بودند
 .كردند، كه يكي پس از ديگري جام شهادت سركشيدند

مانندي بر مهاجمان يورش برد و توانست آنها را از كنار  با مردانگي بي »طلحه«پس از آنها 
ابودجانه خودش را بر پيامبر خم كرده بود و كمرش را سپر بالي پيامبر قـرار  . پيامبر دور كند

آمدنـد و او از جـاي خـود هـيچ      تيرهاي دشمن روي همديگر بر كمر او فـرود مـي  . داده بود
                         .كرد حركت نمي
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قتـاده بـن   «اين روز بسيار سخت در يك درگيري شديد، با يك ضربه دشـمن چشـم   در 
آنرا بدست گرفته خدمت پيامبر خدا رسيد، پيامبر با دست خـود  . بيرون پريد حدقهاز  »نعمان

 .چشم او را بجايش برگرداند، و اين بهترين و سالمترين چشم او شد
محمـد  : ا صداي بلنـدي داد بـرآورد  و ب. اهريمن با تمام نيرويش در معركه حضور داشت

 !كشته شد
اين تبليغات دشمن در دلهاي بسياري از مسلمانان اثر انداخت، و بسياري از آنها با شنيدن 

 .اين خبر ناگوار نتوانستند خود را كنترل كنند و پا به فرار گذاشتند
ـ  ن مالـك  پيامبر در حاليكه بشدت زخمي بود خودش را بار دگر به معركه رسانيد، كعب ب

آهـاي مسـلمانان،   : اولين كسي بود كه پيامبر را در آن حال شناخت، از فرط شادي داد برآورد
 .او زنده است. مژده باد شما را، پيامبر خدا اينجاست

برخي از مجاهدان چون ابـوبكر و عمـر و علـي و    . پيامبر به او اشاره كرد كه ساكت شود

ور پيامبر حلقه زده، با يك تكتيك سريع خود انصاري و ديگران بسرعت د الصمةالحارث بن 

اي كه اردوگاهشان را در آن جا زده بودند رسانيدند، تا با باال رفـتن از كـوه قـدرت     را به دره
         .توان ديد دشمن را داشته باشند، و در بين سپاهيان دشمن منگنه نشوند

ره نظـام دشـمن بسـوي    يكي از پهلوانان سـوا  »ابي بن خلف«. چون به كوه نزديك شدند
اي برگرفتـه بسـوي او    پيامبر با يك جهش سـريع نيـزه  . ور شد تا او را شهيد كند پيامبر حمله
                 .و او در راه بازگشت به مكه مردار شد. نيزه به حلقوم او اصابت كرد. پرتاب كرد

شـب گذشـته    مسلمانان روز بسيار سختي را سپري كردند، در اين روز حنظله جواني كـه 
ازدواج كرده بود و صبح زود با شنيدن نداي جهاد به ميدان مبارزه پيوسته بود شـهيد شـد، و   

 .فرشتگان او را غسل دادند
         .كند ياد مي »غسيل المالئكه«از اينروست كه تاريخ از او به نام 

مردانـه   ا مشهور بود، در دفـاع از پيـامبر خـد    »ام عماره«نسيبه دختر كعب مازني كه به 
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يكي از پهلوانان قريش با يك ضربه سـهمگين او را بشـدت    »قمئةعمرو بن «جنگيد، تا اينكه 

در عـوض مسـلمانان توانسـتند پرچمـدار مشـركان را بـدرك واصـل كننـد و         . زخمي نمود
 .پرچمشان را بخاك شكست بمالند

، از شـدت  پيامبر نيز بشدت زخمي شد، و پس از معركه خون را از صورت مبارك شسته
 .زخمهايش نشسته بر مسلمانان نماز خواند

بيست و سه نفر از مشركان . در اين معركه شديد هفتاد تن از مسلمانان به شهادت رسيدند
هـاي   اي با جثه قريش از شدت حقد و كينه بصورت بسيار وحشيانه يانسپاه. نيز كشته شدند

                 .ندشهيدان برخورد كرده، دماغ و گوشهايشان را بريده بود
(در اين جنگ سخت، حمزه؛ عموي پيامبر نيز به شهادت رسيد

32F

1(. 

                                           
  .64/ المختار ص ةو لباب األخيار في سير. و صفحات بعدي 192/ 3زادالمعاد : نگا )1(



 

 

 :پانزدهمدرس 
 يي از معركه احداندرزها

اي پربـار از   جوالنگاه احد، و آنچه در آن گذشت همواره بـراي مسـلمانان چـون مدرسـه    
         .درس و حكمت بوده است

ته شده، تا اشتباهاتي كه در آنجا رخ داد بار ي تاريخ چشمان مسلمانان به احد دوخ هميشه
اي  تاريخ اسالم در حقيقت يك كالبد بهم دوخته شده، و يك زندگي يگانـه . دگر تكرار نشود

و اشتباه هـر مرحلـه درس عبرتـي اسـت بـراي      . است كه تار و پودش بهم گره خورده است
آنچـه هسـت   . ود ندارداز اينروست كه در قاموس مسلمانان چيزي بنام شكست وج. آيندگان

                 ..است »تجربه«
ابـن  . انـد  هاي مختلفـي از رزمگـاه احـد برشـمرده     سيرت نگاران درسها و عبرتها و آموزه

ها و اهداف و نتايج را بررسي كرده  خويش، برخي از اين آموزه »زادالمعاد«در كتاب  /القيم
                         :از آن جمله است. است
. ؤمنان در صحنه احد طعم تلخ عاقبت سرپيچي، اختالف، وشكسـت، را چشـيدند  م -1

 .آنچه در احد روي داد در واقع از نحس اين معاني بيگانه از قاموس اسالمي بود

         :فرمايند پروردگار يكتا مي

﴿              

                 

        ...﴾ ]152: آل عمران[ 

تحقـق بخشـيد؛   ) در باره پيروزي بر دشمن در احد،(عده خود را به شما، خداوند، و«
و ايـن  (رسـانديد؛   دشمنان را به فرمان او، بـه قتـل مـي   ) كه در آغاز جنگ،(در آن هنگام 

در كار خود بـه  ) بر سر رهاكردن سنگرها،(تا اينكه سست شديد؛ و ) پيروزي ادامه داشت
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به شما نشان ) از غلبه بر دشمن(داشتيد  را دوست مينزاع پرداختيد؛ و بعد از آن كه آنچه 
سـپس  . بعضي از شما، خواهان دنيا بودند؛ و بعضي خواهـان آخـرت  . داد، نافرماني كرديد

تـا شـما را   ) و پيروزي شما به شكست انجاميد؛(خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ 
 »..و او شما را بخشيد. آزمايش كند

، و نتيجــه اختالفهــا و يچي از دســتورات رســول خــدا چــون مســلمانان عاقبــت ســرپ
دوگانگيها، و سرانجام شكست را با چشمان خود ديدند، پـس از آن بـا احتيـاط بسـيار و بـا      

 .بيداري و توجه كامل با قضاياي روز برخورد كردند
حكمت پروردگار با پيامبران و پيروان آنها بدينگونه پيش رفت كه گاهي پيروزي بـا   -2

ولي در نهايـت پـس از پختـه شـدن دعـوت      . ، و گاهي طعم شكست را نيز بچشندآنها باشد
چرا كه اگر سپاه حـق همـواره علـم بـردار رزمگاههـا شـود، و       . اسالمي پيروزي با حق باشد

وار به حق پرستان تقديم گردد، غربال تمييز و شناخت شكسته خواهد شـد و   پيروزي معجزه
شـوند، و كـس ندانـد كـه راسـتگو و       آميختـه مـي   مؤمن و غير مؤمن در صف اسالمي با هم

                 !پرهيزكار و مؤمن واقعي كيست، و منافق جاه طلب و مال پرست كدام؟

اين معركه غربالي بود كه منافقاني كه در بين مسلمانان رخنه كرده بودند را از مؤمنان  -3
بـدر نـام و نشـان آنهـا      پس از پيروزي معجزه آساي مسلمانان در غزوه. راستين جدا ساخت
افرادي از مشركان به طمع رسيدن به جاه و منصب و يا مال و منـال، و  . جهان را در برگرفت

 .يا از روي ترس در صف مسلمانان خزيدند

خداوند متعال براي مؤمنان اين آزمايشگاه را مهيا ساخت تـا چهـره ننـگ منافقـان بـرمال      
منافقـان  . و ماري كه در آستين پنهان بود شناخته شددر اين غزوه منافقان سر برآوردند . گردد

و مؤمنان دريافتند در خانـه آنهـا دشـمني اسـت بسـيار      . آنچه در دل داشتند را بر زبان راندند
خطرناكتر از دشمن خارجي، و پس از آن با آگاهي و استعداد كامل، و با احتياط تمام بـا آنهـا   

 .برخورد كردند
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كه حقيقت بندگي براي خداوند، و راستي و صدق در  رزمگاه احد ايمان سنجي بود -4
پسندد، و در آنچه از  ايمان را در خوشيها و سختيها، در پيروزيها و شكستها، در آنچه انسان مي

اگر مؤمنان بر دو كفه ترازو استقامت ورزيدند، و در دو حالت . سازد آن بيزار است روشن مي
ادت، و يا رنـج و مشـقت و شـكنجه و درد،    پيروزي و يا شكست؛ خوشبختي و آرامي و سع

اطاعت و فرمانبرداري و بندگي خود را حفـظ كردنـد، بنـدگان خـالص و صـادق و راسـتين       
                 .پروردگارند

بـود، و هميشـه آنهـا بـر مسـند       اگر شمشير قهر الهي همواره در دستان مؤمنـان مـي   -5
شد، و  آنها نهاده مي  ان پيروزي بر شانهزدند، و در هر رزمگاهي پيشاپيش نش پيروزي تكيه مي

گشت، غرور در جانهايشان رخنـه   در همه جا نام مؤمن با پيروزي و قدرت و توان همراه مي
اين است طبيعـت بشـري   ... توانست كمرشان را درهم شكند كرد و تكبر و خودپرستي مي مي

ان چشيدن طعـم سـختي و   و بهترين راه تربيت بندگان خدا هم. كه خداوند آنرا چنين آفريده
                                                         .راحتي، شيريني و خوشيها و تلخي و سختيها، باال رفتنها و بزمين افتادنهاست

ايست كه به آنهـا خـاكي    شكست و فرو افتادن و بزمين خوردن براي مؤمنان مدرسه -6
چون تواضع و فروتني كنند خداوند آنها را عزت  و. آموزد بودن و تواضع و شكسته نفسي مي

          .بخشد و جاه و جالل و پيروزي و سربلندي مي

 :خنسچه خوش گفته است سعدي شيرين  

 ابــــري چكيــــد بــــاران ز قطــــره يكــــي
ــتم    ــت،من كيسـ ــه درياسـ ــايي كـ ــه جـ  كـ

 ا بــه چشــم حقــارت بديــد   رخــود  چــو

ــپ ــار هســ ــانيد كــ ــايي رســ  رش بــــه جــ
ــ  ــت كاوپســ ــدي از آن يافــ ــدبلنــ  ت شــ

 

 بديـد  دريـا  شد چو پهنـاي  خجل 
 سـتم يگراو هسـت،حقا كـه مـن ن   

 صدف در كنارش به جان پروريـد 

ــه ــامور  ك ــد ن ــؤل ش ــاهوار ؤل  ش

 در نيستي كوفـت تـا هسـت شـد    
 

پروردگار يكتا براي بندگان مؤمن و با تقوايش قصرهايي باشكوه در بهشتهاي بـرين   -7
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يابند، تا از غربـال امتحـان و    دان دست نميمهيا ساخته كه هرگز آنها با عبادتهاي معموليشان ب
و بدينگونه با امتحانها و آزمايشها و بالهـا خداونـد اسـبابي را كـه     . آزمايشها و بالها نگذرند

گردانـد را برايشـان    قلبهاي مؤمنان را آاليش داده، آنها را شايسته مقامهاي واالي بهشـتي مـي  
                    .كند ميفراهم 

شود انسان در باتالق خوشگذرانيهاي دنيـا   اي كه باعث مي اريهاي كشندهاز جمله بيم -8
فرو رفته از ادامه راه بازماند؛ همان راحتي و آسايش و پيروزي و ثروتي اسـت كـه چـه بسـا     

شته همين زندگي دنيا را در نظرشان گوارا كرده، بـدان بسـنده   گباعث سركشي و طغيان افراد 
ان بخواهد اين دلها را كرامت بخشـيده، از بيماريهـاي واژگـون    نده مهربنو چون آفري. كنند مي

كنـد كـه چـون دارو و     كننده برهاند اسبابي از ابتال و آزمايش و امتحان سر راهشان سـبز مـي  
و در واقع آن بال و آزمايش و امتحان چـون  ! دناكسير شفا بخش آن بيماريها را ريشه كن ساز

برخي رگهـاي دردآور او   چه بسانوشاند، و  ارش ميآن پزشكي است كه داروي تلخ را به بيم
، و اگـر چنانچـه آن   كنـد  قطع مي ،را براي بيرون كردن خون فاسد و زهر و بيماري از جانش

هاي فاسد بـر   بيماري و يا خون فاسد در دل و جان بيمار بماند بدون شك شهوتها و وسوسه
                                                                 .رسانند او چيره گشته او را به هالكت مي

ها، و برترين وسامهاي فخـر و بلنـدترين مراتـب عـزت و      شهادت از باالترين درجه -9
. مقام دوستان پروردگار است، و شهيدان بندگان عزيز و برتر، و از سربازان ويژه پروردگارنـد 

و رسيدن به ايـن جايگـاه واال، و   . دگير و پس از درجه صديقي درجه و رتبه شهادت قرار مي
اين مقام ارزنده، و اين مكانت بزرگ مستلزم فراهم شدن اسباب و عللي اسـت كـه انسـان را    

را نا زيبـا و كـدر و    يصفا و نورانيت خاصي بخشيده، و از جمله آن اسباب و عللي كه زندگ
لي در عين حال اين و. كند چيرگي دشمن بر جان و مال مؤمنان است در برخي موارد تلخ مي

                         ..ابتال و آزمايش ناگوار و سخت راهگشايي خواهد بود براي رسيدن به مقام واالي شهادت

پروردگار يكتا چون بخواهد برخي از سركشان و دشمنان دين را نيست و نابود كند،  -10
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شوند  كن ساختن آنها مي و يا كمر قدرت و طغيان آنها را درهم شكند، اسبابي كه باعث ريشه
و پس از كفر و سركشي از فرامين الهي، طغيان و زورگوئي و تجـاوز و آزار  . كند را فراهم مي

و اذيت و شكنجه دوستان الهي از بزرگترين جرائم و منكرترين گناهان آن دسته از نافرمانـان  
ن كوبيدن سـنگ  در اين حالت بهترين راه تأديب آنها هما. بخود مغرور و فرعون صفت است

نگ با فرعونها و بخاك پستي ماليدن دماغهايشان جبر فرق سنگ و يا عالج آهن با آهن، و با 
                         .و بزمين زدن كمرهايشان، و پيروز شدن بر آنهاست

شـته، عيبهـا و   گدر اين ميدانهاي نبرد و رزمگاههاي آزمايش گناهان بندگان مـؤمن ذوب  
و در مقابل دشمن گور خود را بـا دسـت خـود    . شوند غبار جوالنگاه دفن مي زيرايرادهايش 

                         ..)33F1( .كند كند و اسباب هالكت و نابودي خويش را درو مي مي

                                           
  .با اختصار 222ـ  218/ 3زاد المعاد : نگا )1(



 

 

 :شانزدهمدرس 
 بغزوه احزا

 .در ماه شوال سال پنجم هجري غزوه احزاب كه به غزوه خندق مشهور است، روي داد
تشكيل حكومت نوپاي خود در مدينه ميثاقي را با يهوديان امضاء كرده بودند، مسلمانان با 

در سال چهارم هجري يهود بني نضير به مسلمانان خيانت كرده، با يك توطئه و نيرنگ پليدي 
 .را ترور كنند خواستند پيامبر خدا 

پيشـه   مستوجب قتل عام تمام آن طائفه مكار و خيانـت  اين خيانت در حق رسول اهللا 
كه درياي شفقت و مهرباني است، از آنها درگذشت و تنها همسايگي  بود، ولي رسول خدا 

 .ملتي خيانتكار و پست را غير قابل تحمل دانسته، آنها را از مدينه خارج كرد
را در حـق   توز و عقرب صفت يهود؛ نه تنها اين آقائي و بزرگي رسـول اهللا   سران كينه

اينها به مكه . باثت پيشه كرده، درپي لشكركشي بر عليه مسلمانان شدندخود ارج ننهادند، ره خ
و ريشه كن ساختن دولت او در مدينه  رفتند و سرداران قريش را براي جنگ با پيامبر خدا 

روزي اين دشـمنان قسـم خـورده،     هاي بسيار و تالشهاي شبانه پس از وسوسه. تشويق كردند
در كنار خود ديدند و گمان بردند اينبار پيروزي حتمي  سران مكه چون هم پيماني زخم ديده

                                 .آنها موافقت كردند  است با نقشه
هاي غطفان و بني سليم رفته آنها را نيز با خـود همـراه    سپس اين دو گروه با هم نزد قبيله

لشـكر متحـدي را   توانسـتند   چون اين قبايل سرشناس و درشت جزيـره عـرب مـي   . ساختند
اي از سـوي آنهـا سـاير     سازماندهي كنند كه كسي را توان مقابله با آن نباشد، با انـدك اشـاره  

                                         .پيمان شدند هاي ريز و درشت عرب براي جنگ با حكومت اسالمي با آنها هم قبيله
و پانصد شـتر بـه سـركردگي ابـو     قريش با چهار هزار مرد جنگي و سيصد اسب و هزار 

بنوسليم در دو راهي ظهران با هفتصد جنگجو به آنهـا پيوسـت، بنـو    . سفيان به حركت درآمد
اشجع با چهارصد جنگجـو،  . اسد نيز از راه رسيد، فزاره با هزار جنگجو به اين لشكر پيوست
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خندقي كه مسلمانان تا رسيدن به . و بنومره با چهارصد جنگجوي ديگر در راه به آنها پيوستند
كه تاريخ از آنهـا  . براي مواجهه با دشمن كنده بودند تعداد سپاه كفر به ده هزار جنگجو رسيد

                 .برد پيمان ـ نام مي ـ گروههاي هم »احزاب«بنام 
مسلمانان با هوشياري تمام تحركات دشمن را هميشه زير نظر داشتند، چون خبر آمـادگي  

رسيد، فورا مجلس استشاري تشكيل داده، بـا   حمله به مدينه به رسول اهللا  لشكر كفر براي
سلمان فارسي پيشنهاد كرد تنهـا راه رسـيدن دشـمن بـه     . ياران خود در اين باره مشورت كرد

 .شهر را با خندقي ببندند تا دشمن نتواند به شهر برسد
 !شنائي نداشتندتاكتيك جنگي بسيار خوبي بود كه جنگجويان جزيره عرب با آن آ

پيشنهاد سلمان فارسي را بسيار بجا دانسته فورا دستور داد مسلمانان مشغول  رسول اهللا 
و خود آن حضرت نيز چون سـاير مجاهـدان در كنـدن خنـدق شـريك      . كندن خندق شوند

كنده شد، تا كوه پشت سر مسلمانان قرار گيرد، و خندق  »سلع«اين خندق جلوي كوه . بودند
توانستند سپاه كفر و تحركات آنهـا را   و كافران، و بدينصورت مسلمانان به راحتي ميبين آنها 

         .زير نظر داشته باشند
مانندي ظرف شش روز خنـدق را بـه پايـان رسـاندند، و      مسلمانان با تالش و كوشش بي

وه پشـت  اي سنگر گرفتند كه كـ  و سپاه اسالم كه تنها سه هزار نفر بودند بگونه پيامبر خدا 
                 .سرشان و خندق جلوي رويشان بود

         .ها در دژهاي داخل مدينه پناه گرفتند زنها و بچه و به دستور پيامبر اكرم 
هاي يهود كه با مسلمانان پيمان همجواري امضاء كرده بودند، در  ي بني قريظه از قبيله قبيله

سران يهود كه در ايـن لشكركشـي نقـش كليـدي     حيي بن اخطب از . كردند مدينه زندگي مي
قريظه داخل مدينه رسانيد، و آنهـا را قـانع كـرد تـا بـه مسـلمانان        داشت، فورا خود را به بني

خيانت كرده، از پشت به آنها خنجر زنند، و بدينصورت سپاه اسـالم بـين چكـش احـزاب و     
                                         .شكن بني قريظه منگنه خواهد شد سندان يهوديان پيمان
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بني قريظه چون فرصت را طالئي دانسـتند، و گمـان كردنـد مسـلمانان هرگـز نخواهنـد       
توانست با چنين لشكر بزرگي مقابله كنند، پيمان خود را با مسلمانان شكسـته بـر عليـه آنهـا     

 .اعالن جنگ كردند
نيرومند در جلو، و دشمني  ، دشمني بسيارشد سپري ميلحظات بسيار سختي بر مسلمانان 

شـهر مدينـه و بخصـوص    . ديگر با دژهاي قوي و سنگرها و سالحهاي قوي در پشـت سـر  
ـ منافقـان  . ها و زنها در خطر بسيار جدي واقع بودنـد  بچه ز كـه در بـين سـپاه اسـالم لـول      ني
بنـو حارثـه بـه بهانـه اينكـه زن و      . افروزي و تبليغات سـوء كردنـد   خوردند شروع به فتنه مي

و قرآن كريم . اجازه خواستند تا به شهر برگردند فرزندانشان در خطر هستند از پيامبر خدا 
                           :درخواست آنها را چنين ثبت كرد

﴿          ﴾ ]13: األحزاب[ 

هـاي مـا    خانـه «: گفتند خواستند و مي ز پيامبر اجازه بازگشت ميو گروهي از آنان ا.. «
 .»فرار كنند) از جنگ(خواستند  حفاظ نبود؛ آنها فقط مي ، در حالي كه بي»!حفاظ است بي

رحمت الهي بر قلبهاي مؤمنان نازل شده  .كمي مانده بود بنو سلمه نيز خود را كنار بكشند
 .به آنها استقامت و پايداري بخشيد

ي اين جنگ نابرابرانه حكايتي اسـت بسـيار    ايت كندن خندق و سپس رهبري و ادارهحك
               .گذارد حكايتي است كه بدرستي نبرد ايمان و كفر را بنمايش مي. عجيب در تاريخ بشريت

به ما دستور كندن خندق را صـادر كـرد، در    وقتي پيامبر خدا : گويند براء بن عازب مي
صخره بسيار بزرگ و سختي مواجه شديم كه شكستن آن بـراي مـا امكـان پـذير      اثناي كار با

. در ميان گذاشـتيم  قضيه را با پيامبر خدا . كرد كلنگ براي شكستن آن هيچ ياري نمي. نبود
چون آن سنگ بزرگ را ديدند، . ايشان براي برطرف كردن اين مشكل شخصا تشريف آوردند

                      .را گرفته داخل خندق رفتندهايشان را باال زده كلنگ  آستين
و . گفته با يك ضربه بسيار شديد يك سوم صـخره را شكسـتند   »بسم اهللا «در يك لحظه 
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سوگند به خدا كـه مـن از اينجـا كاخهـاي     . اهللا اكبر، كليدهاي شام به من سپرده شد: فرمودند
        .بينم سرخ آنرا مي

اهللا اكبـر،  : و فرمودنـد . ديگـر صـخره را خـرد كردنـد     سپس با يك ضربه ديگر يك سوم
. بيـنم  سوگند بخدا كه من كاخ سفيد مدائن را مـي . كليدهاي سرزمين فارس به من سپرده شد

اهللا اكبر، كليدهاي : و فرمودند. گفته ضربه سوم را زده صخره را خرد كردند »بسم اهللا «سپس 
                      .بينم اي صنعا را از همين جا ميه قسم بخدا كه من دروازه. يمن به من سپرده شد

در طول اين يك مـاه  . يك ماه تمام سپاه مشركان پيامبر و مسلمانان را در محاصره داشتند
 .بخاطر اينكه خندق جلوي دشمن را گرفته بود جنگي صورت نگرفت

ود، مـردم  ترس و وحشت در جنگ خندق بر همه جا چيره شده ب: اند نگاران نوشته سيرت
مشـركان در  . ها و اموالشان بسيار هراس داشـتند  بشدت نا اميد شده بودند، و از وضع خانواده

تعـدادي از  . اي بودند تا بتوانند از آن عبور كرده بـه سـپاه اسـالم شـبيه خـون بزننـد       پي تنگه
ده قهرمانان و سواركاران برجسته سپاه شرك توانستند با اسبهاي نجيبشان از خندق عبـور كـر  

پهلوان هفتاد ساله نامدار جزيره عرب؛ عمرو بـن ود، از  . پهلوانان مسلمان را به مبارزه بخوانند
كه جواني كم سن و سـال بـود بـراي      طالب از سپاه اسالم علي بن ابي. جمله آن افراد بود

در يك نبرد تاريخي حضرت علي توانست بياري خداوند، پهلوان سپاه . مبارزه با او آماده شد
                                    .كفر را بدرك واصل كند

در روز بعد؛ مشركان گرداني از جنگجويان شجاع خود را بـه سـركردگي پهلـوان نامـدار     
آتش جنگ آنقـدر شـديد   . بسيج كرده، تا شب با مسلمانان بشدت جنگيدند »خالد بن الوليد«

خداونـد  : و فرمودنـد . صـرش را ادا كنـد  نتوانست آنروز نماز ظهـر و ع  بود كه رسول اهللا 
               .آتش كند، ما را از نماز عصر بازداشتند  ها و قبرهايشان را شعله خانه

در اين اثنا خداوند براي مسلمانان ثابت قدم و استوار فرصتي مهيا ساخت، كه باعث فـرو  
 :وردريختن وحدت و همبستگي سپاه كفر گشته روحيه آنها در پي آن شكست خ
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نعيم بن مسعود؛ سرباز گمنامي بود كه تازه مسلمان شده بود، و هـيچ كـس از مشـركان و    
يـرك و بـاهوش بودنـد از پيـامبر     ايشان كه فـردي بسـيار ز  . يهوديان از اسالم او خبر نداشت

 .اجازه خواستند با يك تاكتيك سرد جنگي و تبليغاتي كمر سپاه دشمن را درهم شكند خدا
ته براي آنها چنين تصوير كرد كه يهوديان بني قريظه از خيانـت خـود بـا    او نزد قريش رف

خواهند برخـي از سـران    اند، و براي شستن عار خيانت خود و مي پشيمان شده رسول اهللا 
سـپس نـزد بنـي قريظـه رفتـه آنهـا را از       . شما را به مسلمانان دهند تا سر از تنشان جدا كنند

سـپس بـاد   . ود كه اين همبستگي و وحدت درهـم شكسـت  اين چنين ب. قريشيان بدبين كرد
بـاد بسـيار سـخت و طوفـاني سـرد و وحشـتناك       . بدستور پروردگار بياري مسلمانان شتافت
               .وزيدن گرفته سپاه دشمن را تار و مار كرد

اي مردم، اينجا سرزمين ما نيسـت،  : رهبر سپاه قريش؛ ابو سفيان در بين سپاه خود جار زد
بينيد  ما سرپناهي نداريم، حيوانات هالك شدند، و بنوقريظه به ما خيانت كرد، و خودتان ميو 

                      .روم، شما نيز برگرديد كند، من دارم مي طوفان با ما چه مي
در ايـن  . ساز با شكست و عقب نشيني سپاه كفر پايان يافـت  و اين چنين اين جنگ تاريخ

نفر از مشـركان كشـته شـدند، و شـش نفـر از سـپاه ايمـان جـام شـهادت           نبرد نابرابرانه سه
(سركشيدند
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 :هفدهمدرس 
 صلح حديبيه

يارانش را براي مشاركت در عبادت عمـره و زيـارت    در سال ششم هجري پيامبر خدا 
 .خانه امن و امان الهي دعوت كرد

همـراه   اب پيامبر خـدا  فورا هزار و چهار صد نفر براي بجاي آوردن اين عبادت در رك
 ،رفتند، و در عرف عربها حتي قبل از اسالم ايشان عازم سفر شدند، آنها چون براي عبادت مي

اي برخوردار بود، و كسـي بـه زائـر خانـه حـق كـوچكترين آزاري        خانه خدا از احترام ويژه
. برنداشـتند گيرد ـ با خود   رسانيد، هيچ سالحي ـ جز آنچه مسافر در سفر همراه خود مي  نمي

مسلمانان با خود حيواناتي را نيز براي قرباني كـردن و تقسـيم گوشـت آن در بـين فقيـران و      
                             .مستمندان همراه داشتند

اي كاري به هيبت  و دخول مسلمانان به مكه را ضربه. قريش از اين حركت پيامبر برآشفت
م آماده بـاش صـادر كـرده، بـراي جلـوگيري از دخـول       و غرور خود تلقي كرد، از اينرو اعال

        .مسلمانان به مكه سپاهي بسيج كرده، به سوي مسلمانان لشكركشي كرد
بجاي آورده از پروردگـار يكتـا خواسـت     »خوف«رسيد نماز  چون خبر به پيامبر خدا 

 . مؤمنان را از گزند مشركان حفاظت كند
برخـي  . تر پيامبر به زمين نشسته از ادامه راه سر باز زددر ميان راه ش. به مكه نزديك شدو 

 !شتر وحشت كرده است: از مسلمانان گفتند
ابرهه را از حركت بـاز داشـته بـود،     »فيل«آنكه ! خير، شتر نترسيده: فرمودند رسول اهللا 

سوگند به خدا قريشيان هر چيزي كه در آن حفـظ هيبـت و   . شتر مرا نيز از حركت باز داشته
دهم، و با آنهـا موافقـت    بخواهند به آنها ميمن مت اماكن مقدسه و عبادت الهي است، از كرا
               .كنم مي

شترش را به حركت درآورده، به كنار يكي از چاههـاي حديبيـه كـه      سپس رسول اهللا 



   

 107 صلح حديبيه: هفدهمس در
 

 

بـه بركـت دسـت    . تيري از كجاوه خود كشيده در آب فرو بردنـد . آب كمي داشت بازگشتند
ر آب چاه فواره زده باال آمد، و چاه پر از آب شد، طوري كه مسلمانان با دستشان از چاه پيامب

        .گرفتند آب مي
پيامبر و يارانش در فضائي بسيار روحـاني و عبـادي در آرامـش كامـل و ايمـان و توكـل       

شـكر  و در مقابـل آنهـا ل  . مانندي به پروردگارشان، در حديبيه مشغول ذكر و نيايش بودنـد  بي
               .كرد قريش حيران و پريشان صف آرائي مي

برخـي از ايـن رسـوالن بـا ديـدن      . فرستادند قريشيان رسوالني نزد پيامبر براي مذاكره مي
خواسـتند   گشتند و از آنها مي فضاي ايماني مسلمانان تحت تأثير قرار گرفته، نزد قريش بازمي

                      ..و يارانش بگشايند راه را بر رسول خدا 
چونكه قريش آنرا . ولي اين درخواست پس از آن لشكركشي، نزد قريش امكان پذير نبود

        .كرد يك آبروريزي بزرگ و شكست سختي براي خود تلقي مي

مكـر بـن   «از بنـي كنانـه،    »علقمـة حليس بـن  «، «بن مسعود ةعرو«، »بديل«سفيراني چون 

. نزد مسـلمانان شـيفته آن حضـرت آمدنـد     يكي بعد از ديگري مبربراي مذاكره با پيا »حفص
و فنا بودن  ياران پيامبر در اين اثنا نهايت محبت و ذوب بودن خود در عشق به رسول خدا 

        .آوردند در او را جلوي ديدگان سفيران قريش به نمايش در مي
رايطي پيامبرشـان را تنهـا   آنها در اين سفارتها دريافتند؛ مسلمانان هرگز و تحـت هـيچ شـ   

ايـن سـيماي   . نخواهند گذاشت، و تا آخرين قطره خون از آرمانهايشـان دفـاع خواهنـد كـرد    
محبت و همبستگي و عشق ورزيدن بـه آرمانهـا و هـدفهاي سرشـار از ايمـان و اخـالص و       

        .شد صداقت چون تيرهاي زهراگيني بر قوت نفس دشمن وارد مي
ورت درگيري با مسلمانان بهاي سنگيني پرداخت خواهند كـرد، و  قريشيان دريافتند در ص

        .هاي كفن پوش با چنگ و دندان بر لشكر زره پوش آنها غالب خواهند گشت اين پا برهنه
كه مردي سياسي و زيرك بود را بـراي مـذاكره    »سهيل بن عمرو«در نهايت مجبور شدند 
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ديدن سهيل هدف قريش را دريافته، به همراهان خود  پيامبر نيز با. بفرستند نزد پيامبر اكرم 
 !گشايش در كارتان رخ داده است: فرمودند

ماننـد و اعتمـاد بـه نفـس مسـلمانان، و       بدون شك در آن فضاي روحاني و قوت قلب بي
ترس و واهمه و عدم اعتمادي كه در سپاه قريش بود، اگر مسلمانان بر رسيدن به هـدفي كـه   

خواستند، پيـروزي از   كردند، و با سپاه كفر به جنگ و ستيز برمي صرار ميبرايش آمده بودند ا
و . اي خون به ناحق بر زمين ريخته شـود  خواستند قطره ولي مسلمانان هرگز نمي. آن آنها بود

دادنـد از هيبـت و    و مسلمانان به خود اجازه نمي. هميشه اسالم در پي حفظ ارواح بشر است
با توجه به اين معاني واال به صلح بـا قريشـيان موافقـت    و . ه شودكرامت كعبه تار مويي كاست

                                           . كردند
 :ميثاق صلح بر نكات زير امضاء شد

 .ش گرددوآتش جنگ بين دو گروه به مدت ده سال بكلي خام -1

 .هر دو گروه از دست همديگر در امان باشند -2

ه مدينه بازگردند، و در مقابل سال آينده قريشيان مكه را براي پيامبر و يارانش امسال ب -3
 .آنها خالي بگذارند، و مزاحم عبادت آنها نشوند

اگر مردي از قريشيان اسالم آورده به مسلمانان پناه آورد بايد او را تسليم كنند، و اگر  -4
 چنانچه مردي از مسلمانان از دينش بازگشت و بـه قـريش پيوسـت، قريشـيان او را    

        .كنند تسليم مسلمانان نمي

پيمـان شـود آزاد اسـت، و هـر كـس       هر كس از غير قريشيان خواست با محمد هـم  -5
(پيمان شود آزاد است خواست با قريشيان هم

35F

1(.               

 :نتايج صلح حديبيه

                                           
 .83 -81/، و لباب الخيار ص716/ الوفا ص: نگا )1(



   

 109 صلح حديبيه: هفدهمس در
 

 

، آنها گمان بودبسيار گران  تحمل شروط اين اتفاق براي بسياري از صحابه رسول خدا 
ردند در اين شروط ظلم و تعدي بسيار شديدي بر مسلمانان وارد آمـده اسـت، از اينـرو    ك مي

ولي با گذشـت روزهـايي چنـد    . برخي  از آنها نوعي مخالفت و اعتراض از خود نشان دادند
و . بـر همگـان بـرمال شـد     مانند رسول خـدا   حكمت و درايت و سياست و دورنگري بي

از جملـه  . و پيروزي بزرگي بـراي اسـالم و مسـلمانان بـود    دريافتند كه اين معاهده يك فتح 
                      :توان به نكات زير اشاره كرد مواردي كه مسلمانان در پرتو اين معاهده بدان دست يافتند، مي

ابرام اين معاهده در واقع اعترافي ضمني بود از سوي قريش بـه حكومـت اسـالمي     -1
و اتفاقهاي ثنائي در بين دو كشور يا قدرت متساوي و يا رقيب  ها چرا كه معاهده. مدينه منوره
گـر موقـف    و اين اعتراف ضمني اثر بسيار بزرگي در قبائل عرب كه نظـاره . گيرد صورت مي

                             .اي مشترك با مسلمانان داشت بودند، و در تصميم گيريها و امضاء پيمانها و اتفاق نامه

 آن ن اتفاق هويت و شخصيت جامعه اسالمي بوضوح روشـن گرديـد، و  اي  در سايه -2
و همـه  . در دل مشركان و منافقـان بـه جـاي گذاشـت     شديدهيبت و رعب و وحشتي بسيار 

دريافتند مسلمانان در كفه ترازوي آينده منطقه سنگي بسيار گران هستند، و اين حادثـه را بـه   
تمام اينها باعث شد . براي مسلمانان پنداشتندعنوان پيروزي تبليغاتي، سياسي و حتي عسكري 

بسياري از قريشيان ـ چه رسد به ديگران ـ بار دگر در قضيه مسلمانان و نحوه برخورد با آنها،   
ايـن بـازنگري   . و نگرش نويني از اسالم و شنيدن صداي وجدان و ضمير خود بازنگري كنند

ول قريش؛ چـون بزرگتـرين ژنـرال    مجدد باعث شد رهبراني بسيار قوي و نيرومند از صف ا
قريش كه پيروزي احد را برايشان رقم زد؛ خالد بن وليـد، و عمـرو بـن العـاص؛ كسـي كـه       

        .ذكاوت و زيركي او زبانزد خاص و عام بود، بريدند و به سپاه اسالم پيوستند

اين آتش بس فرصت بسيار طالئي بـراي نشـر دعـوت اسـالمي بـود، در سـايه آن        -3
و . توانستند بهر سو حركت كرده نداي اسالم را به گوش مردم برسانند مسلمان ميدعوتگران 

        .اين باعث شد تعداد زيادي از قبائل عرب اسالم آورند
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تـرين دشمنانشـان كـه همـان      با اين آتش بس مسلمانان از جهت يكي از سر سخت -4
قابله با دشمن ديگرشان قريش بود احساس امنيت كردند، و تمام نيرو و توان خود را جهت م

و غزوه خيبر در نتيجه صلح حديبيه بوقـوع  . كه يهود و ساير قبائل رقيب، بود متوجه ساختند
        .پيوست

مذاكرات صلح حديبيه، و روحيه صلح پسند و آزادي خواهي مسلمانان، و در مقابل  -5
مسـلمانان را  پيمانان قـريش بـيش از پـيش     روحيه زورگوئي و قلدري قريشيان باعث شد هم

از سـوي   ،پيمانان قريش يكي از هم »علقمةحليس بن «. درك كرده، با آنها تعاطف نشان دهند

او مجذوب حالـت روحـي مسـلمانان، و پوشـش     . آنها براي مذاكره با مسلمانان فرستاده شد
اينهـا بـراي عبـادت    : احرام و لبيك گفتنهايشان گشت، و چون نزد يـارانش بازگشـت گفـت   

. اند، نبايـد جلـوي آنهـا را بگيـريم     اند، و با خودشان قربانيهايشان را همراه آورده هخداوند آمد
                             .بگذاريد بندگان خدا به زيارت خانه پروردگارشان بروند

و ايـن  . توانست براي غزوه مؤته آمادگي بگيرد در سايه صلح حديبيه پيامبر اكرم  -6
داد تا پيام دعوت اسالمي را با روشي نـوين بـه خـارج از جزيـره      غزوه به مسلمانان فرصتي

 .عرب منتقل سازند

آتش بس صلح حديبيه به پيامبر اين فرصت را داد تا سـفيراني بـه سـوي پادشـاهان      -7
 .فارس و روم و مصر و غيره ارسال داشته آنها را به اسالم دعوت كند

(صلح حديبيه مقدمه و سبب اول براي فتح مكه بود -8
36F

1(. 

                                           
 .684 – 683/ ، الصالبي، صالسيرة النبوية: نگا )1(



 

 

 :هيجدهمدرس 
 غزوه فتح بزرگ

 فتح مكه
هم پيمان اسـت، و قبيلـه    با پيامبر خدا  »خزاعه«در اتفاقيه صلح حديبيه آمده بود قبيله 

شنيد شخصي از هم پيمانـان بكـري    »خزاعه«مردي از قبيله . از هم پيمانان قريش است »بكر«
. ني شـده او را كتـك زد  او عصـبا . گويـد  مي قريش شعري در بدگوئي و هجاء پيامبر خدا 

كمر بسته از قـريش كمـك خواسـتند، قريشـيها ميثـاق نامـه و        »خزاعه«بكريها براي جنگ با 
را زير پا نهاده، هم پيمانان خود را اسـلحه و مهمـات جنگـي و     معاهده خود با رسول اهللا 

و عكرمـه  اسبها دادند، بلكه از اين نيز پيش رفته برخي از قريشيان چون؛ صـفوان پسـر اميـه،    
. پيمانان مسـلمانان جنگيدنـد   ، ماسك زده در سپاه بكر با هموپسر ابوجهل، و سهيل پسر عمر

كه نه در پي جنگ بودند و نه آمادگي آنرا داشتند بـراي حفـظ جـان خـود بـه       »خزاعه«افراد 
ولي بكريهـا  . مسجد الحرام كه حتي در عرف عربهاي مشرك مأمن همه انسانها بود پناه بردند

ت حرم را پايمال كرده با شدت با خزاعه برخورد نموده بـيش از بيسـت نفـر از آنهـا را     قداس
               .ندكشت

بنـي  «و چنين بود كه قريش معاهده خود با پيامبر را بديوار زد، و كاسه صلح را شكسـته،  
 .كه هم پيمانان پيامبر بودند ياري داد »خزاعه«را بر عليه  »بكر

. فرستادند، تا او را از حقيقت مـاجرا مطلـع سـازد    سوي پيامبر خدا خزاعه فورا پيكي ب
اي بني خزاعـه، همـانطور كـه از خـودم     : پيامبر نيز با شنيدن خبر از جايشان برخواسته گفتند

        .كنم از شما دفاع خواهم كرد دفاع مي
يافتنـد  و عقلهايشان به كار افتـاد، در . ت خونخواري قريش فرو نشستوپس از اينكه شه

اند، ولـي چـه سـود از دارويـي كـه پـس از مـرگ         نگ حماقت ويران كردهلخانه خود را با ك
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        !سهراب رسد؟
نرسيده است، مثال زرنگي كـرده،   قريشيان به گمان اينكه هنوز خبر ماجرا به پيامبر خدا 

. دت آن بيفزايـد فرستادند تا صلح حديبيه را تجديد كرده، بر م ابو سفيان را نزد پيامبر خدا 
پيامبر كـه از خيانـت و پيمـان    . مهري مسلمانان روبرو شد ابوسفيان چون به مدينه رسيد با بي

ابوسفيان خـوار و  . نهايت نفرت داشت، از او روي برگردانيد و هيچ جوابش نگفت شكني بي
او شـفاعت  كرد تا نـزد پيـامبر از    رفته از آنها خواهش و تمنا مي ذليل نزد ياران پيامبر خدا 

دست پرورده و شاگردان راستين مكتب او بودند، و هرگز  كنند، ولي همه ياران رسول اهللا 
از جمله آنها حضرت عمر بـود كـه چـون    . حاضر نشدند با خيانت كار خون آشام مدارا كنند

: روي او پرخاش كرده گفـت و ابوسفيان دست زاري بسوي او دراز كرد، با تعجب برآشفت، 
بخدا سوگند اگر سربازاني جز موريانه نيابم، بـا آنهـا بـه جنـگ شـما      ! ما كنم؟من شفاعت ش

                      !خواهم آمد
 .ابوسفيان دست از پا درازتر، بدون هيچ ضمانت و تجديد پيماني به مكه بازگشت

پيمانـانش   داد از خـون بيگنـاه هـم    پس از اين پيمان شكني، پيامبر كـه بخـود اجـازه نمـي    
د، تصميم گرفت با فتح مكه جواب دندان شكني به زورگويان و قلـدران قـريش داده،   درگذر

                      .خدا را از اسارت ناجوانمردانه آنها رهايي دهد  خانه
پيامبر كه قصد خونريزي نداشت، با تاكتيك خاموشي به آرامي لشكرش را آماده سـاخت،  

خواست مشـركان مكـه را غافـل گيـر      خت، او ميو كسي را از جريان جهت حمله مطلع نسا
        .ساخته فرصت آمادگي و بسيج نيرو به آنها ندهد، تا خوني به زمين ريخته نشود

، »غفار«، »اسلم«پيمانان و قبائل مسلمان عرب اطراف مدينه؛ چون  پيامبر پيكهايي بسوي هم

        . ه نظام و سواره نظام را بسيج كردفرستاده، سربازان پياد »سليم«و  »أشجع«، »جهينة«، »مزينة«

ده هزار مرد جنگـي در   ،همه مؤمنان جان بر كف نهاده بالفاصله به نداي پيامبر لبيك گفته
 .اردوگاه پيامبر جمع شد
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را گماشـته، مسـئوليات    »أبـا رهـم غفـاري   «ه دهم رمضان پيامبر بـر مدينـه   بروز چهارشن
 .ده، از مدينه خارج شدندمديريت لشكر را بين سرداران تقسيم كر

ابوسـفيان را بـراي جاسوسـي و    . خبر بـود  افتاد بكلي بي قريش از آنچه در مدينه اتفاق مي
               .و از او خواستند براي قريش از پيامبر امان بخواهد. خبرگيري بار دگر بسوي مدينه فرستادند

مدينه در تاريكي شـب بـا ديـدن    ابوسفيان بهمراه حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء در راه 
اند وحشـت زده و   هاي آتش مسلمانان گمان بردند كه ستارگان آسمان بزمين فرود آمده شلعه

ابا حنظله : گذشت صداي ابوسفيان را شنيده داد زد عباس كه از آنجا مي. حيران خشكشان زد
                      !تويي؟

غـرور  ! اسـت بـا ده هـزار مـرد جنگـي       اين سپاه رسـول اهللا : عباس گفت. آري: گفت
عباس او را در پناه خود گرفته . ابوسفيان با ديدن هيبت آن لشكر بكلي فرو ريخته اسالم آورد

 .آن دو نيز اسالم آوردند. برد همراه با همراهانش نزد پيامبر خدا 
اي نگه  نهبه عباس دستور داد تا هنگام حركت سپاه اسالم ابوسفيان را برگرد پيامبر خدا 

بينـد، تـا نشـايد بـار دگـر شـيطان در       بدارد تا قدرت و مانور سپاه اسالم را با چشمان خـود  
        .پوستش خزيده، به فكر مقابله با مسلمانان برآيد

عباس به پيامبر اشاره كرد كه ابوسفيان مردي است تشنه شهرت و فخرفروشي، تا براي او 
هر كس داخل خانه ابوسفيان پناه گيرد در امـان  : فرمودندپيامبر نيز . ويژگي خاصي تعيين كند

        .اش را ببندد در امان است و هر كس در خانه. هر كس داخل مسجد شود در امان است. است
يارانش را از جنگ بكلي منع كرد، و به آنها دستور داد با كسي جنگ نكننـد   پيامبر خدا 

مسلمانان بدون كـوچكترين مقـاومتي وارد   . وزدمگر در حالتي كه دشمن آتش جنگ را برافر
صفوان بـن  «شهر شدند، بجز گروهان خالد بن وليد كه بناگاه لشكري از قريش به سركردگي 

جلوي راهشان سبز شده، آنها  »خندمه«در  »عكرمه بن ابي جهل«، و »سهيل بن عمرو«، و »اميه
سيزده نفر از مشـركان بـه هالكـت     در اين درگيري پس از آنكه. را از ورود به شهر بازداشتند
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حبـيش  «و  »كـرز پسـر جـابر   «البته دو نفر از مسلمانان به نامهاي . ، پا به فراز گذاشتندندرسيد
 .جام شهادت سركشيدند »پسر خالد بن ربيعه

و مردم مكه . بدينصورت سپاه اسالم تقريبا بدون مقاومت و خونريزي وارد شهر مكه شد
در آن روز در . و چه از روي ترس اسالم خود را اعالم داشتندچه از روي ايمان و صداقت 

رسيد با عصايش به آن اشاره  بود، و پيامبر به هر بتي كه مي) سيصد و شصت بت( 360كعبه 

﴿ :فرمودند كرده مي          ﴾ ]81: سراءاإل[               

 .»باطل از ميان رفته و نابود گشته است، و حق فرا رسيده است: و بگو«
بود  »هبل«بزرگترين مجسمه مكه . افتاد آن مجسمه روي صورتش بزمين مي با اشاره پيامبر

        .كه جلوي كعبه گذاشته بودند
. پس از طواف پشت مقام ابراهيم ايستاده، دو ركعـت نمـاز بجـاي آوردنـد     پيامبر خدا 

        كنيد من با شما چه خواهم كرد؟ گمان مي! اي قريشيان: سپس در ميان مردم آمده فرمودند
آنچه آنها بـا  . دانستد كه جز قتل عام لياقت هيچ چيز ديگري را ندارند ي ميبقريشيان بخو

: با وجود اين گفتند. توانست داشته باشد پيامبر و يارانش روا داشته بودند پاداشي جز اين نمي
                      !اي كريمي تو برادري سخاوتمند، و برادر زاده با ما نيكي خواهي كرد؛ چون كه

 .برويد، شما آزاديد: فرمودند ،پيامبر؛ پيك محبت و ايمان و مهر و رحمت و شفقت
چون بر گردنهاي قلدران و زورگويان و فرعونـان زمانـه چيـره گشـت، از      رسول خدا 

خداوند همه را زير شمشيرش خـوار و ذليـل   آنهايي كه جز قتل عام پاداشي نداشتند و اكنون 
 !جمع كرده بود، در گذشت

و بدينصورت بزرگترين مثال تاريخ در بخشـش و عفـو و   . پيامبر همه آنها را بخشيد! آري
 .گذشت از جنايتكاران پس از دستگير كردن و اسارت آنها، را به نمايش گذاشت

ر اسالم و فرمانبرداي و اطاعـت در  و مردم با ايشان ب. سپس پيامبر روي كوه صفا نشستند
 ..آنچه در توان دارند، بيعت كردند
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فتح مكه در روز جمعه ده روز مانده به آخر رمضان ـ بيستم رمضان ـ صورت گرفـت، و    
پيامبر پس از آن پانزده روز در مكه ماندند، سپس بسوي حنين حركت كردند، و اداره مكـه را  

را به عنوان معلم  »معاذ بن جبل«ا بر مردم نماز بخواند، و واگذار كردند ت »عتاب پسر اسيد«به 
(و مربي در مكه گذاشتند تا به مردم دينشان را بياموزاند

37F

1(. 

                                           
 .407 /ة، و صحيح السير254/ ، هذا الحبيب يا محب720- 718/ الوفا ص: نگا )1(



 

 

 :نوزدهمدرس 
 ات پيامبر اكرم از صف

كالبدي از خوبي و صفات واال و در حقيقت قرآني زنده بودند كه بـا دو پـا    پيامبر خدا 
زدند، و كسي را توان شمردن صفات خـوب او نيسـت،    م ميروي زمين خاكي بين انسانها قد

سـاحل   از اين درياي بـي . ي خوبيها و زيبائيها بود، و هر حركتش شايان ثنا و مدح او مجسمه
                                 .يمكش خوبيها چند در و مرجان بيرون مي

ام وااليي اخالق پسنديده و نيكوي آن حضرت و صفات كمالشان از چنان مق -1

 .﴾   ﴿ :برخوردار بود كه خداوند عالميان در وصف او چنين فرمودند

  .»هستي) يعني صفات پسنديده و افعال حميده(تو داراي خوي سترگ «
خداوند مـرا برانگيختـه تـا مكـارم ـ      : البته هيچ جاي تعجبي نيست، چه خودشان فرمودند

(كامل كنم برترين ـ اخالق را
38F

1(. 
قواعد اخالق را پايه گذاري كنم، بلكه سخن از مكـارم اخـالق ـ اخـالق     : نفرمودند! آري

 .بسيار شايسته ـ زدند
ي خـوش اخالقهـا    نمادي است از اخالق بسيار واال و نمونه، نه آنچه همـه  پيامبر خدا 

                 !بدان دسترسي داشته باشندتوانند  مي
و شفقت به ملت اسالم و به تمام بشريت نمادي بودند از آقـائي و  در رحمت و مهر  -2

 :سروري، تا بدانجا كه نداي آسمان در حق ايشان چنين فرمود

                 :كنيم ي مباركه انبياء چنين تالوت مي در سوره

﴿    ﴾ ]107: األنبياء[ 

                                           
 .به روايت امام طبراني )1(
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 .»حمتي براي جهانيان نفرستاديمو تو را جز ر«
         :فرمايند خداوند متعال در جائي ديگر مي

﴿  ﴾ ]43: األحزاب[  

 »!او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است.. «
                 :ي آل عمران ي مباركه و بر زبان سوره

﴿              ﴾ ] آل

 ].159: عمران
پس به مهر و رحمتي از سوي خـدا بـا آنـان نـرم خـوي شـدي، و اگـر        !] اي پيامبر[«

 .»درشت خوي و سخت دل بودي از پيرامونت پراكنده مي شدند
من رحمتي هستم كـه بـه انسـانيت    : مودندو خود آن حضرت نيز درباره خويش چنين فر

(ام هديه شده
39F

1(.         
البته اينها همه هيچ جاي تعجبي ندارد، چرا كه اين نمونه و الگوي انسان كامل دست  -3

ي رعايت و اهتمام پروردگار خالق است كه او را از روز تولدش براي بهترين شدن و  پرورده
                 :فرمايند مي پرورش داد، خداوند متعال بودن نماد كمال

﴿           ﴾ ]الضحى :

6 – 8.[ 
در ميـان شـرك   (و تو را سرگشته و حيران *   ؟ادآيا خدا تو را يتيم نيافت و پناهت د«
، ظلـم و  ، كفر كافران، فسق و فجـور فاسـقان و فـاجران   يهوديان و مسيحيان پرستان و بت

در پرتوِ (نيافت و ) پرستي اينان و آنان ، و خرافهدران، كشت و كشتار قبائل جاهالنزور قل
يـز نيافـت و   چ و تو را فقير و بـي *   ؟رهنمودت كرد) به يكتاپرستي يزداني وحي آسماني

                                           
 .به روايت امام حاكم و الباني آنرا صحيح شمرده )1(
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 .» ؟ثروتمند و دارايت كرد
ي او را چون اقيانوس مهر وسعت بخشيد،  هي بود كه سينههمين رعايت و پرورش ال -4

                 :هاي آسمان كمال درخشيدن گرفت شهرتش را بانگ آفاق نمود و وقتي در كرانه

         :فرمايند خداوند منان مي

﴿               

﴾ ]4 -1: الشرح.[ 

و بلنـدي  (شـرح صـدر   ) به نعمت حكمت و رسالت(آيا ما تو را ) اي رسول گرامي(«
. از تو برداشـتيم ) به اعطاي مقام عصمت(را ) گناه(و بار سنگين  )1(عطا نكرديم؟ ) همت

و نام نكوي تو را  )3(. رددر صورتي كه آن بار سنگين ممكن بود پشت تو را گران دا )2(

 »)4(. بلند كرديم) به رغم دشمنان، در عالم(
ي پيامبران، و آخرين ايستگاه پيك آسـماني قـرار    و او را خداوند لعل فروزان سلسله -5

         :و سرور كمال به سر منزل خود رسيد ،و بدين سان كاروان نبوت با كمال برتر. داد

﴿           ﴾ ]40: األحزاب[ 

محمد، پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولي فرستاده خدا و خاتم پيامبران است؛ و «
 »)40(. خدا به هر چيزي داناست

اي  مـردي خانـه   مثال من و ساير پيامبران پيشين چنين است كه؛: فرمايند مي پيامبر خدا 
اي از خانه جاي يك آجر خالي  بسيار باشكوه بسازد، و آنرا بسيار زيبا كند، مگر در يك گوشه

مردم دور و بر خانه را تماشا كرده، و در زيبايي و جمالش مدح و ثنـا گوينـد، و چـون    . باشد
يك آجـري   آيا بهتر نبود: بدان گوشه رسند و آن جاي خالي را ببينند، به صاحب خانه بگويند

(ات كامل شود؟ و در حقيقت من همان آجر هستم گذاشتي تا خانه در اينجا نيز مي
40F

1(.                                         
                                           

 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(
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 ي نبوت با آخرين خشت كمال، كامل شد و دوصد چندان جالل بله، و چنين شد كه خانه
         ..و كمال و زيبائي يافت و جمال

و الگوي انسان كامل قرآني را خداونـد بـر سـاير فرسـتادگان و     اين آيت كمال الهي  -6
در شش مورد بر ساير پيـامبران برتـري داده   : فرمايند مي پيامبر اكرم .  پيامبرانش برتريها داد

شدم؛ به من كالم و سخن جامع و برتر ارزاني داده شده، با هيبت ترس بر دشـمنانم پيـروزي   
ي زمين براي من مسجد و پـاك قـرار داده    همه. داده شد غنيمت بر من حالل قرار. داده شدم

(و با من نبوت و پيامبري پايان يافت. و مرا خداوند بسوي تمام انسانيت فرستاد. شد
41F

1(.                 

ترين و با تقواترينشان را انتخـاب كـرده، پيـك     خداوند متعال از بين بشريت باشرف -7
مـن محمـد فرزنـد عبـداهللا فرزنـد      : فرماينـد  مـي  پيـامبر اكـرم   . ه اسـت آخر خود قرار داد

عبدالمطلب هستم؛ خداوند بشريت را آفريد، و مرا در بهترين آنها قرار داد، سپس آنهـا را بـه   
هـا درآورد، و   سپس آنها را به صورت قبيله. دو گروه تقسيم كرد، و مرا در گروه برتر قرار داد

نها را بصورت خانواده تقسيم كرد، و مرا در بهترين سپس آ. ها قرار داد مرا در بين بهترين قبيله
(ي شما برترم ام، و ازهمه ي شما در بهترين خانه خانواده قرار داد، پس من از همه

42F

2(.                                                         

رد، اوست كه بـر سـر حـوض شـرف     اآز در روزي كه تشنگي بشريت را بشدت مي -8
                 .گيرد در قيامت بدست مي را و اوست كه كليد شفاعتايستاده، 

من كنار حوض كوثر منتظر شمايم، برخي از شما را بسوي مـن  : فرمايند مي پيامبر خدا 
آنها ياران مـن  ! پروردگارا: گويم مي. كنند شناسم از آنجا دورشان مي آورند، وقتي آنها را مي مي

(اند دانيد اينها پس از شما چه كرده شما نمي :شود به من گفته مي. هستند
43F

3(.                                                                 
هر پيامبري را دعايي بود كه در نزد پروردگار طلـب كـرد و بـراي او    : و همچنين فرمودند

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(

 .و ألباني آنرا صحيح دانسته. به روايت امام احمد و ابوداود سجستاني )2(

  .به روايت امام بخاري )3(
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فاعت امـت خـود   ام تا در روز قيامت شـ  ولي من دعايم را نزد خود نگه داشته. استجابت شد
(كنم

44F

1(.         
 .آقا و سيد بشريت در روز قيامت است پيامبر خدا  -9

بدون فخر بگويم كه؛ مـن آقـا و سـرور فرزنـدان آدم در روز     : فرمايند مي آن حضرت 
و بدون فخر بگويم كه؛ پرچم حمد و ثنا در دستان من است، و تمـام پيـامبران از آدم   . قيامتم

و بدون فخر گويم كه؛ من . كنند داوند همه زير پرچم من حركت ميگرفته تا ساير رسوالن خ
(شود كنم، و اولين كسي كه شفاعتش پذيرفته مي اولين كسي هستم كه شفاعت مي

45F

2(.                                 
و اين فخر عالميان و آفتاب تابان دوجهان اولين كسي است كه پاي مباركش بر كف  -10

 .دبهشت گذاشته خواهد ش

دربـان خواهـد   . زنـم  من اولين كسي هستم كه در بهشت را مـي : فرمايند مي رسول اهللا 
بروي شما  راشوم و در  بلند مي: در جواب خواهد گفت. من محمدم: گويم كيستي؟ مي: گفت

ام، و پس از شما براي هيچ كس بلنـد   گشايم، البته هرگز قبل از شما براي كسي بلند نشده مي
(نخواهم شد

46F

3(.                                                 
ي انسان كامل است براي بشريت تا بروز قيامـت؛ هـر    الگو و نمونه و پيامبر خدا  -11

كس آرزوي دست يافتن به بهشت و يا نجات يافتن از جهنم دارد، و رضايت خداوند را مـد  
كمال و جمال بگذارد تا بـه سـر   ي  نظر گرفته بايد قدم بر جاي پاي اين الگو و اسوه و نمونه

                 .منزل سعادت رسد

         :فرمايند خداوند منان مي

﴿                

                                           
 .ت امام بخاري و امام مسلم نيشابوريبه رواي )1(

 .به روايت امام احمد و امام ترمذي، و ألباني آنرا صحيح دانسته )2(

 .به روايت امام مسلم نيشابوري )3(
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﴾ ]21: األحزاب[ 

پيامبر خدا الگوي نيكويي اسـت بـراي كسـي كـه     ] روش و رفتار[يقيناً براي شما در «
 .»همواره به خدا و روز قيامت اميد دارد؛ و خدا را بسيار ياد مي كند

همان انسان كاملي است كه خداوند خـود او را بـراي اداي مسـئوليت     پيامبر خدا  -12
او هرگـز سـخن   . آخرين پيك آسماني تربيت كرده، و كنترل زبان او نيز در دست وحي است

ي هدايت بـر زبـان رانـد از خـورجين      گويد، و هر سخني درباره دين و آئين نامه بيهوده نمي
                         .اي نيست وحي است كه غلط و اشتباه را بسوي آن هيچ روزنه

         :فرمايند پروردگار يكتا در وصف رسولش مي

﴿         ﴾ ]م4 – 3: النَّج[ 

گويد چيزي جز وحي كـه   آنچه مي )3(! گويد و هرگز از روي هواي نفس سخن نمي«

 »)4(! بر او نازل شده نيست
توانيم از اقيانوس بيكران و ال  است كه مي خرمنيي  لعل فروزان نمونهمرواريد اين دوازده 

ي گوشهايمان، و گردنبند گلويمان قرار  رگرفته گوشوارهب متناهي صفات واالي رسول خدا 
و بهمان اندازه كه انسان بتواند بدان رمز كمال و نماد جمال بيشـتر  نزديـك شـود، بـه     . دهيم

                            ...همان اندازه به سعادت و رشادت و برتري و كمال نزديكتر شده است



 

 

 :بيستمدرس 
  ختمي مرتبتصداقت و امانت حضرت 

قبل از مشرف شدن به پيامبري در بـين مـردم بـه راسـتگوئي و امانتـداري       پيامبر اكرم 
و اين شهرت و لقـب  . شناختند ـ امانت دار ـ مي   »امين«مشهور بود، و بيشتر مردم او را به نام 

 تواند بدست آورد كه در راستگوئي و امانتداري و ديگـر صـفات پسـنديده و    را تنها كسي مي
                 .برتر سرآمد مردمان زمان خود باشد

اخالق پسنديده و صفات برتر آن حضرت هرگز مورد بحث جامعه نبوده است، تا جائيكه 
         .توانستند انكار كنند حتي دشمنان سرسخت او نيز اين ويژگيها و اوصاف او را نمي

چه تجاوزهـا كـه    به پيامبر اكرم بنگر به فرعون اين امت؛ ابوجهلي كه در بغض و كينه 
و دروغ پنداشـتن آن   نكرده بود، و با وجود اينكـه زبـانش جـز در انكـار رسـالت پيـامبر       

راسـتگو ودرسـتكار و پيـك     دانسـت كـه پيـامبر خـدا      چرخيد، ضميرش بخوبي مـي  نمي
                         .ي آسمان است برگزيده

         :فرمايند خداوند متعال مي

﴿                           

  ﴾ ]33 :نعاماأل[ 

. سـازد  گوينـد تـو را غمگـين مـي     مـي  )كفّار مكّـه (دانيم كه آنچه  ا ميم) !اي پيغمبر ( «
تـو را  ) ه صـدق تـو ايمـان دارنـد و در حقيقـت     از ته دل ب(كه آنان چرا ) ناراحت مباش(

آيـات خـدا را انكـار    ) چـون ايشـان، از روي عنـاد   (بلكـه سـتمكاران   . كننـد  تكذيب نمي
  .»نمايند مي

ابوجهل سـر او   !؟گويد آيا محمد راستگوست يا دروغ مي: روزي مردي از ابوجهل پرسيد
ه محمـد راستگوسـت، محمـد در عمـرش هرگـز      سوگند به خدا ك! خفه شو: داد زد و گفت
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ي او ـ بني قصي ـ؛ شرف رهبريت، مهمانداري    ولي اگر قرار باشد خانواده! دروغ نگفته است
هاي قريش چه  ي خدا و پيامبري را بدست گيرند، براي سائر خانواده حاجيان، و خدمت خانه

                                         !...ماند؟ باقي مي
اي سوزان از دشمني با پيـامبر   و ابو سفيان؛ سردار قريش كه پيش از اسالم آوردنش شعله

آيا هرگز او را قبل از اينكه پيـامبريش را  : بود، وقتي هرقل پادشاه روميان از او پرسيد خدا 
از تـو  : هرقـل در جـواب گفـت   ! هرگـز نـه  : ايد؟ گفت اعالم كند به دروغگوئي متهم ساخته

: ايد، در جـواب گفتـي   ا او را پيش از اعالم پيامبريش به دروغگوئي متهم ساختهپرسيدم كه آي
                                 !كند بر خدا دروغ گويد و من دانستم كه امكان ندارد كسي كه دروغ را بر مردم ترك مي. نه

غـار حـرا   در  در تصويري ديگر ديديم هنگامي كه براي اولين بار وحي بر پيامبر خـدا  
لرزيد  نازل شده بود و آن حضرت هراسان خودش را به خانه رسانيد و در حاليكه بشدت مي

از  وقتي مادر مؤمنان؛ خديجه كبري، همسـر پيـامبر اكـرم    . مرا بپوشانيد: به همسرش گفت
 مژده بادا تو را، سوگند بخـدا كـه  «: اتفاقي كه افتاده بود با خبر شد ايشان را آرامش داده گفتند

رسـي، و در   كند، چرا كه تو بـه خـانواده و خويشـانت مـي     پروردگارم هرگز تو را خوار نمي
                         .)47F1(»....گفتارت راستگو هستي و

         :ي وقتي آيه: آورده است عبداهللا فرزند عباس؛ پسر عموي پيامبر 

﴿  ﴾ ]214: الشعراء [ 

 .»بترسان) از خدا(خويشان نزديكت را ) نخست(و «
آهاي مردم جمع « :نازل شد، آن حضرت روي كوه صفا باال رفته داد زدند بر پيامبر خدا 

 اين كيست؟ : مردم گفتند. »شويد
لشـكري در   اگر به شما بگويم« :فرمودند پيامبر خدا . اهل مكه در كنار كوه جمع شدند

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(
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كنيد؟ همه با هم و يكصـدا   د به شما حمله كند، آيا حرفم را باور ميخواه اين دره است و مي
من شما را : آن حضرت فرمودند. ايم آري، ما هرگز جز راستي و صداقت از شما نديده: گفتند

(دارم از عذاب شديد پروردگارم برحذر مي
48F

1(.                                 
باعـث شـده بـود مشـركان در      يامبر خدا شهرت راستگوئي و امانتداري و درستكاري پ

هاي مردم را بر  دانستند چگونه توده و نمي. متهم ساختن ايشان مات و مبهوت و حيران بمانند
شـاعر  : گفتند و احيانا مي. جادوگري دروغگوست: گفتند گاهي مي. عليه آن حضرت بشورانند

و هر بار كـه  ! ساختند ي متهم ميو گاهي او را به ديوانگ. كاهن است: گفتند و احيانا مي. است
تراشيدند از سوي افرادي از خودشان مورد مالمت و سـرزنش   تهمتي بر عليه آن حضرت مي

چيـز ديگـري   . چسـبد و خريـدار نـدارد    گرفتند كه اين تهمت و برچسب بر او نمـي  قرار مي
اف پسـت  از اين صفات زشت و اوص دانستند كه پيامبر خدا  ي آنها بخوبي مي همه! بگوئيد

                                                                                         .بكلي پاك است
كـوي   نضر بن حارث از جمله افرادي است كه در شكنجه و آزار و اذيت پيامبر خـدا  

 خـدا   توانست كوچكترين نقطه ضـعفي را در پيـامبر   سبقت را از ديگران ربوده بود، و نمي
سوگند بخـدا  ! اي قريشيان: روزي در مقابل ضميرش اعتراف كرده به قريشيان گفت. پيدا كند

كه مصيبتي بس بزرگ بر سر شما فرود آمده كه پيش از ايـن هرگـز بـه چنـين بالئـي مبـتال       
اي خردسال بـود، از تمـامي شـما باهوشـتر، و از همـه       محمد در بين شما پسر بچه. ايد نشده

ي شما، حاال كه بـزرگ شـده و آثـار پختگـي و بزرگـي در او       امانتدارترين همه راستگوتر، و
                                                 !جادوگر است: گوئيد دانيد را برايتان آورده، مي نمايان گشته، و آنچه خود مي

دا سوگند كـه  بخ! او كاهن و طالع بين است: گوئيد مي. سوگند بخدا كه او جادوگر نيست
! اي قريشـيان  : سـپس گفـت  .. ديوانه اسـت : گوئيد يا مي. شاعر است: گوئيد مي. چنين نيست

                         .قسم بخدا كه چيزي بسيار بزرگ بر سر شما آمده است. خود را دريابيد
                                           

 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(
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ي آن حضـرت   گوياترين سببي بود كه خديجـه كبـري را شـيفته    امانتداري پيامبر خدا 
در آن روزها بر تجارت خديجـه در   پيامبر خدا . و دست ازدواج بسوي او دراز كرد. دنمو

و خديجه از زبان غالمش؛ ميسره، از امانتداري و اخـالق پيـامبر   . سرزمين شام نظارت داشت
                 .ي آن حضرت نمود چيزهايي شنيد كه او را شيفته خدا 

تـا جائيكـه مشـركان    ! مانند بود نمونه، و الگوئي بي حقا كه آن حضرت در امانتداري آيتي
و كفر ورزيدن به ايشـان ـ    ،و اتهام آن حضرت به دروغگوئي ،با او  قريش ـ با وجود دشمني 

گذاشتند، و هرگز از اينكه مبادا دشمنيشان را بهانـه   ثروتها و دارائيشان را پيش او به امانت مي
ووقتي خداوند متعال به پيامبرش . نه هراسي نداشتندگرفته ثروتهايشان را چپاول كند هيچ گو

را در مكـه گذاشـتند تـا     ،علي ؛ي هجرت به مدينه را دادند آن حضرت، پسر عمويشان اجازه
                                 !امانتهاي مردم را به صاحبانشان برساند
بـه بهتـرين وجـه و     مسئوليت آنرا بدوش گرفـت و   و بزرگترين امانتي كه پيامبر خدا 

شيواترين روش و واالترين نمونه آنرا بـه جـاي آورد، امانـت وحـي الهـي و پيـامبري، و يـا        
 .رساندن پيام پروردگار يكتا به بشريت بود كه خداوند متعال او را به رسانيدن آن موظف نمود

ـ . اين پيام بزرگ و ويژه را به بهترين وجه به جهانيان رسـانيد  پيامبر خدا  ن امانـت  و اي
و با بيان شـيوا و روش و دليـل و برهـان گويـا بـا      . واال را آنچنان كه شايسته بود بجاي آورد

و با شمشير بران سدهاي طغيان و كفـر و خـود خـواهي كـه     . دشمنان خدا به جهاد پرداخت
ملتهاي ستمديده و مظلوم را به اسارت خود در آورده بودند را در هم شكست تا صداي خدا 

ي او دلهاي مؤمنان را بسوي حق رهنمايي كرد، و  خداوند به وسيله. ندگان او برسدبه گوش ب
ي او پرورش يافته او را با جـان و دل پذيرفتنـد و در    افرادي به او ايمان آوردند و در مدرسه

تا اينكه پرچم توحيد و يكتاپرستي . سختيها و راه و رسم دعوت گام بگام يار و ياور او بودند
اي در  و هيچ خانه و كاشـانه . شد، و بانگ اسالم در چهارسوي جهان به صدا درآمد برافراشته

                         .شرق و غرب زمين نماند مگر اينكه پيام اين دين بدانجا رسيد
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سالم و صلوات و درود خدا بر اين پيك راستگو و درسـتكار او بـادا كـه در راه خداونـد     
كرده، تا آخرين نفس براي برافراشته شدن پرچم توحيد در جهان از  عرقها ريخته،  جانفشانيها

 .هيچ جهاد و تالشي دريغ نورزيد



 

 

 :بيست و يكمدرس 
 صبر و تحمل بر سختيها 

تمام تالش و كوشش و توان خود را در راه بثمر رسـاندن دعـوت خـويش     پيامبر خدا 
يـغ نكـرد، مـردم را از شـرك و     بكار گرفت، و از هيچ پند و نصيحت و ارشاد و راهنمائي در

پرستي و عواقب آن آگاه نموده، به توحيد و يكتاپرستي و عبادت پروردگار يگانه دعـوت   بت
كـه   ،جـان  پرستي، و عبـادت سـنگهاي بـي    و از آنها خواست تا از منجالب شرك وبت. نمود

قـي خـود را   خود را بيرون كشند، و از زشتيها و پليـديهاي اخال  ،پدران آنها در آن غرق بودند
ي خوبيها دعوت نمود و  آنها را به همه. و رفتار زننده دوري كنند پاك سازند، و از كارهاي بد

 آنهـا را از   نور را بدانها نشان داد و بسيار كوشـش نمـود  . ي پستيها و رذالتها بازداشت از همه
وركورانـه و  ولي تعصـب ك . كرد، بيرون كشد تاريكيهايي كه عقلهايشان آنرا به خوبي درك مي

پشـت كننـد، و جـز     باعث شد بيشتر قريشيان به دعوت رسول خـدا  غلبه شهوت بر عقل 
                                             !تعداد اندكي بدو ايمان نياوردند

اش كـرده بـود، و بـا     ي برادر زاده را شيفته ،با وجود اينكه خداوند عموي پيامبر؛ ابوطالب
احترام ابوطالب نزد قريشيان، پيامبر در راه دعـوت چـه سـختيها و عـذابها و      وجود جايگاه و

                         !ها كه متحمل نشدند شكنجه
دشمني و كينه و حقد قريشـيان بـه رسـول    . بارها و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

شدت ه را ب يشان و پيروانشاناتا بدانجا رسيد كه تمام ارزشهاي انساني را زير پا نهاده  خدا 
مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار دادند، و در نهايت خواستند بكلي از آنها قطع رابطه كـرده،  

 .در جائي زندانشان كنند
و   تصميم گرفتند پيامبر خدا  ؛ مشركان قريشبود كه پيامبر اكرم  تدر سال هفتم بعث

هاشم و بنو عبـدالمطلب؛ چـه مسـلمان و چـه     ي فاميل بنو عمويش ابوطالب را همراه با همه
ي ابوطالـب ـ    طالب ـ دره  را در شعب ابيـ ابولهب كه از خويشان پيامبر بودند   زجه كافر، ـ ب 
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                         .زنداني كرده، مورد محاصره و قطع رابطه با دنياي خارج قرار دهند
ي  ضاء كردند كـه بموجـب آن كليـه   ي مشتركي ام تمام قريشيان دور هم جمع شده، بيانيه

روابط تجارتي و خريد و فروش و روابط اجتماعي و سياسي با كساني كه در محاصـره قـرار   
تا مجبور شوند پيامبر را به قريش تسـليم كننـد، تـا قريشـيان او را     . اند ممنوع اعالم شد گرفته

                         .بكشند
                 .ي كعبه آويزان كردند در خانه ي ظلم و ستم و جور را اين بيانيه

ي ظالمانه، و اين حركت غير انساني مشركان، پيـامبر برخـي ديگـر از     پس از اين محاصره
هاي كشـنده خـود را بيـرون كشـيده بـه سـرزمين        يارانش را دستور داد تا از زير اين شكنجه

 15مرد، همـراه   80بود  در اين هجرت كه دومين هجرت بسوي حبشه. هجرت كنند »حبشه«
                 .زن شركت داشتند

ي اقتصادي و ظلم و ستم قريش در نهايـت   را در اين محاصره سال 3مدت  پيامبر خدا 
اي مگـر چيزهـاي بسـيار     در طول اين مدت هيچ آذوقـه . سختيها و تحمل گرسنگيها گذرانيد

                 .شتندكمي كه بصورت قاچاق و پنهاني برايشان رسيد، هيچ ندا
ايـن  . سختي و گرسنگي تا بدانجا رسيد كه مجبور شدند برگهاي درختان را نيـز بخورنـد  

وضع فالكت بار تا سال دهم بعثت ادامه داشت، تا اينكه وجدان و ضمير برخي از آزاد مردان 
و . ارنـد ي ظالمانـه را قبـول ند   اين معاهده ؛برخواستند و اعالم كردند ه،قريش بحركت درآمد

و ساير زندانيان از محاصره در شعب ابوطالـب رهـائي يافتـه، بـه      بدينصورت رسول خدا 
                 .ي خويش بازگشتند خانه و كاشانه

و يكي از بزرگترين پشتيبانهاي رسـول   در همان سال خديجه كبري همسر پيامبر اكرم 
هـاي   وطالب؛ يكـي ديگـر از پايـه   چشم از جهان فروبست، دو ماه پس از خديجه، اب خدا 

         .پايداري و امنيت پيامبر نيز وفات كرد
هايشان  پس از وفات اين دو تن قريش بر شدت تعصب و حجم و آزار و اذيت و شكنجه



   

 129 صبر و تحمل بر سختيها: و يكمبيست درس 
 

 

(افزودند بر رسول خدا 
49F

1(.         
 )كتاب امام بخاري، و امام مسلم نيشـابوري (در دو كتاب احاديث صحيح و درست پيامبر 

ابوجهـل و برخـي از   . در كنار كعبه در حال نمـاز خوانـدن بـود    پيامبر خدا : آمده است كه
 .يك روز قبل شتري در مكه سربريده شده بود. نشسته بودند يقريشيان در كنار

ي پر از كثافت شتر فالنيهـا   تواند شكمبه چه كسي از شما مي: ابوجهل به همراهانش گفت
                         برد شكمبه را بر كمر او بگذارد؟ بسجده ميرا بياورد، و وقتي محمد سر 

و چـون  . آورد را ي پر از كثافت شتر ترين و ذليلترين آنها بلند شد، و رفت و شكمبه پست
آن  روي كمـر ي پـر از نجاسـت را    سر بسجده گذاشت، اين مرد پليد شـكمبه   پيامبر خدا 

                             .حضرت گذاشت
و از شـدت خنـده   . خنديدند كردند و بشدت مي مشركان پست طينت در كناري تماشا مي

                         . پيچيدند بخود مي
كنـار زد و   ؛ فاطمه سر رسيد و نجاستها را از پشـت رسـول خـدا    دختر پيامبر اكرم 

فارغ شد با صداي بلند  از نماز چون پيامبر خدا . حرفهاي بسيار تندي به مشركان پست زد
 !تو داني و قريشيان! بار الها: سه بار فرمودند ؛آنها عليه دعا كردن بر نفرين و شروع كرد به

را شنيدند بشدت ترسـيدند و در جـاي خودشـان     مشركان مكه چون دعاي پيامبر خدا 
ا، تو دانـي و  بار اله: ادامه دادند پيامبر اكرم . خشك وا ماندند، و خنده در دهانشان خشكيد

 .پسر خلف، و عقبه پسر ابي معيط امية، و ربيعةبن  شيبة، و ربيعةبن  عقبةابوجهل هشام؛ و 

را  ؛ عبد اهللا پسر مسعود كه بدانجا رسيده بود، و دعـاي پيـامبر خـدا    يار پيامبر اكرم 
را پيك حق بسوي بشريت فرسـتاد، تمـام آن    قسم به آنكه حضرت محمد : گويد شنيد مي

اند، و با چشمان خود ديدم كـه   نام برد ديدم كه در بدر كشته شده رادي را كه پيامبر خدا اف

                                           
  .40ـ  37/ ختار، صالم ةلباب الخيار في سير: نگا )1(
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                                         .انداختند اي مي آوردند و در چاله چگونه كشان كشان آنها را مي
از بخاري آورده است كه روزي عقبه پسر ابي معيط كه از دشمنان سرسخت اسـالم بـود،   

اي دور گردن آن حضرت پيچيد، و خواست او را  ور شده، پارچه حمله پشت به پيامبر خدا 
پروردگـار مـن اهللا   : آيا كسي كه بگويـد : ه داد زدابوبكر از راه رسيد و او را كنار زد. خفه كند

                         !كشيد؟ است، را مي
 »طـائف «بـه شـهر    پيامبر خـدا   چون آزار و اذيت قريشيان بيش از پيش شدت گرفت

از آنها نيز جز سرسختي و استهزاء و مسخره . هاي ثقيف را به اسالم دعوت كرد و قبيله. رفت
زدنـد و پاهـايش را    و كلـوخ  را بـا سـنگ   تا جائيكه پيامبر خدا . و آزار و اذيت هيچ نديد

رد حـرف حـق را   ديد، و احساس ك پيامبر چون پستي و رذالت مردم طائف را. زخمي كردند
         .در اين شهر خريدار و يار و ياوري نيست تصميم گرفت به مكه بازگردد

ابري بـر  . رسيد، باالي سرش را نگاه كرد »قرن الثعالب«در راه بازگشت از طائف چون به 
خداوند آنچه : جبريل گفت. زند جبريل را در آن ابر ديد كه او را صدا مي. او سايه افكنده بود

ي  و ايـن فرشـته  . مردم به شما گفتند را شـنيد، و برخـورد زشـت آنهـا بـا شـما را ديـد       اين 
                         .خواهي به او دستور ده تا انجام دهد هر چه مي ،كوههاست كه خداوند او را فرستاده

خداونـد  ! اي محمـد : را صدا زد، و به او سالم كرده گفـت  ي كوهها پيامبر خدا  فرشته
ي كوهها هستم، خداوند مرا بسوي تو فرستاده،  قوم تو به تو گفتند را شنيد، و من فرشته آنچه

خواهي اين دو كوه را بر سرشان  اگر مي. خواهي به من دستور ده تا انجام دهم كه هر آنچه مي
                                 .اي اعمالشان برسندززنم تا براي هميشه نيست و نابود گردند و به س

 اونه، بلكه من اميدوارم خداوند از اينها فرزنداني بيافريند كه تنهـا  : فرمودند پيامبر خدا 
(را بندگي و عبادت كنند، و با او هيچ چيزي را شريك قرار ندهند

50F

1(. 

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(



 

 

 :دوم درس بيست و
 در محراب عبادت پيامبر اكرم 

ذكر، و دعا و نيايش و تمـام   در نماز، روزه،. محرابي از عبادت بود زندگي رسول اكرم 
كـرد بـه بهتـرين     و اگر عبادتي و كـاري را شـروع مـي   . گرفت انواع عبادتها از همه پيشي مي

                                 .نمود كرد، و هميشه بر آن مواظبت مي صورت ادايش مي
بر  خدا اگر رسول : گويند مي مادر مؤمنان؛ عائشه صديقه همسر و همراه رسول خدا 

رفت، در روز بعـد   اثر بيماري و كسالتي و يا موردي ديگر نمازهاي سحرگاهاش از دست مي
(آورد دوازده ركعت نماز بجاي مي

51F

1(.                         
هاي شب  آورد، و در نيمه هميشه نماز تهجد يا سحر را بجاي مي و حضرت رسول اهللا 

شد كه از شدت و طول قيام پاهـايش ورم   عبادت ميدر كمال تواضع و فروتني چنان مشغول 
برخي از عزيزان آن حضرت از روي شفقت به ايشان گفتند بخودشان فشـار نيـاورد،   . كرد مي

آن . چرا كه خداوند از او درگذشته است، و او در نزد پروردگـارش بسـيار عزيـز و واالسـت    
(براي پروردگارم باشم ي شكر گذاري آيا شايسته نيست بنده: حضرت در جواب فرمودند

52F

                                         !؟)2
بـه نمـاز    شـبي همـراه پيـامبر اكـرم     : گويـد  مي حذيفه بن يمان از ياران پيامبر اكرم 

حتما پس از صد آيه بـه  : ايستادم، آنحضرت شروع كردند به تالوت سوره بقره، با خود گفتم
خواهند سوره بقـره   شايد مي: با خود گفتم. يه هم گذشتندولي ايشان از صد آ. روند ركوع مي

پس از كامل كردن سوره بقره سـوره مباركـه    ولي پيامبر خدا . را در ركعت اول كامل كنند
و . را شروع كردند، و پس از كامل كردن آن سـوره آل عمـران را نيـز كامـل خواندنـد      »نساء«

اي كه در آن تسبيح و بيان پـاكي و   ؛ اگر به آيهكردند بسيار به آرامي ـ و با ترسل ـ تالوت مي  

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(

 .به روايت امام بخاري و امام مسلم )2(
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اي سـؤال و   كردنـد، و اگـر در آيـه    رسيد پاكي پروردگـار را بيـان مـي    تنزيه پروردگار بود مي
اي خبر از پناه بـردن   خواستند، و اگر در آيه بود، از خداي خود مي اي از پروردگار مي خواسته

سپس به ركوع رفتند، و شروع كردنـد بـه خوانـدن    . جستند بود، از او پناه مي به خالق يكتا مي
اي كه  ـ پاك و منزهي اي پروردگار بزرگ من ـ و در ركوع به اندازه »سبحان ربي العظيم«ذكر 

ـ خداونـد هـر     »سمع اهللا لمن حمده، ربنا لك الحمـد « :سپس فرمودند. در قيام بودند، ماندند
. »روردگارا تمام حمد و ثنا از آن توستپ. كند آنكس كه حمد و ستايش او گويد را اجابت مي

 :گفتنـد  سپس بـه سـجده رفتنـد و مـي    . حالت قيام طوالني چون ركوعشان ايستادنده سپس ب
و به طول قيامشـان در   »ـ پاك و منزهي اي پروردگار واال و عاليقدر من  »سبحان ربي األعلي«

(سجده ماندند
53F

1(.                                                                                                                                         
حتمـا   ـ غيـر از نمازهـاي فـرض ـ      وهميشه در غير از روزهاي مسافرت ده ركعت نمـاز 

دو ركعت قبل از نماز ظهر، و دو ركعت بعد از آن، و دو ركعت بعـد از نمـاز    آورد؛ بجاي مي
                 .اش، و دو ركعت قبل از نماز صبح و ركعت بعد از نماز عشاء در خانهمغرب، و د

و . كردنـد  و از تمام نمازهاي نفل و مستحب بر دو ركعت نماز صبح بيشتر مواظبـت مـي  
هيچ وقت؛ چه در سفر و چه در غير مسافرت، اين دو ركعت نماز و نمـاز وترشـان را تـرك    

يت نشده در مسافرتها نماز مستحبي غير از اين دو نماز مسـتحب ـ   و از ايشان روا. كردند نمي
                 .دو ركعت قبل از صبح و نماز وتر ـ خوانده باشند

اي  يـك آيـه   تكـرار  آوردند، و شبي را بـا  و احيانا قبل از نماز ظهر چهار ركعت بجاي مي
                 .دگذرانيد، آنقدر آن آيه را در نمازشان تكرار كردند كه صبح ش

(ه و پنج شنبه در هر هفته بسيار تأكيد داشتندبي روزهاي دوشن و به روزه
54F

2(.         
شـود، و مـن    شنبه تقـديم مـي   هاي انسان در روزهاي دوشنبه و پنج كارنامه: فرمودند و مي

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(

         .اند به روايت امام ترمذي و آنرا حسن شمرده )2(
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(ام تقديم شود ام در حاليكه من روزه خواهم كارنامه مي
55F

1(.                                                         

آمده است كه از مادر مؤمنان عائشـه   يةاز معاذه العدو. گرفت و هر ماه سه روز را روزه مي

. آري: ايشـان گفتنـد  . گرفتند سه روز از هر ماه را روزه مي آيا پيامبر خدا : صديقه پرسيدند
فرمودند كه چه  توجه نمي زياد :چه روزهايي را؟ مادر مؤمنان در جواب فرمودند: معاذه پرسيد

(روزهاي باشد
56F

2(.                         
هميشه روزهاي بـيض ـ روزهـاي كامـل      پيامبر خدا : روايت شده ب از ابن عباس

ـ را چه در خانه و چه در ) سيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم ماه هجري(شدن قرص ماه هجري 
(گرفتند مسافرت روزه مي

57F

3(.         
(دادند تا ديگران نيز روزه بگيرند گرفتند، و دستور مي ز عاشوراء را روزه ميو رو

58F

4(.                 

                                           
         .اند ديث را حسن شمردهبه روايت امام ترمذي، و ايشان ح )1(

 .به روايت امام مسلم نيشابوري )2(

 .به روايت امام نسائي، و امام نووي آنرا حسن شمرده است )3(

  .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )4(
جنگ حق و باطل نبردي است ازلي كه ناقوس آن در روز خلقت دميده شده تا بروز پيروزي حق بر 

 .در محشر ادامه خواهد داشتباطل 
جمله نبردهايي كه تيغ بران حق كمر باطل را در آن شكست معركه ي موساي پيامبر بود با  از

  !امپراطوري فرعون و چكاچك شمشيرهاي فرعونيان
قوم ستمديده و  ،موساي پيامبر ؛در ماه محرم ـ و دقيقا در دهم عاشوراي آن ـ بود كه رمز ايمان و اسالم

ني اسرائيل را از زير پنجه هاي ظلم و ستم فرعونيان بيرون كشيده بر ساحل پر موج دريا مظلوم ب
 . قرار گرفت

اينسو درياي خروشان است و نهنگهاي گرسنه و آنسو اسبان فرعونيان كه چار نعل مي تازند و 
شمشيرهاي براني كه در جهش آفتاب سوزان در كنار رعد و غرش سربازان مست چون برق در 

 ..مان مي جهندآس
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موسي ستمديدگان را بوعده نجات از . لحظاتي است بسيار هراسناك كه عقل بشر در آن از كار مي افتد

 !...خانه و كاشانهايشان بيرون كشيده تا در اينجا با تيغ فرعون چون گوسفند سر بريده شوند
نهراسد و از خود هيچ  كه بايد در ره حق بكوشد و از هيچ... اين است قدرت و توان يك مؤمن كوشا

اينجاست كه معجزه . كوتاهي نشان ندهد پس از آنست كه آسمان ادامه ماجرا را در دست مي گيرد
 !.. سخن مي گويد

هرگاه عقل بشر در پرتو ايمان صادق در ركاب نبوت بپا خيزد، و جز اخالص و ايمان هيچ نكارد معجزه 
 ...دست در دستان او خواهد نهاد

 ..آري
جزه آساي موسي بفرمان خداي موسي به دريا زده مي شود و دريا از وسط شكافته مي گردد و عصاي مع

موسي و پيروانش بر خاك خشك در كوچه اي كه دو ديوار آن را موجهاي خروشان آب مستانه باال 
 ...مي زنند بدانسوي دريا بحركت در مي آيد

 ...معجزه مي كنندو لشكريان نادان فرعون نيز از پشت خود را طعمه ي اين 
 ...موسي و ياران را به ساحل رسيدن همان و دريا به حال خود خزيدن همان

در يك آن دو ديواره موجهاي خروشان همدگر را به آغوش مي كشند و فرعون و فرعونيان را تا ابد از 
 ...صحنه آفرينش مي ربايند

ه كه همواره مومنان آنرا جشن مي اين پيروزي بزرگ حق بر باطل در فراز تاريخ افتخاري است نمون
. بني اسراييل تا روزي كه پرتوي از حق در آنها جريان داشت دهم محرم را روزه مي گرفتند. گرفتند

و از آن روز ... ما به موسي اوالتريم از يهوديان : و چون پيامبر اسالم از اين خبر مطلع شدند فرمودند
عا را به پاس پيروزي حق در كالبد موسي بر فرعون رمز مسلمانان روز عاشورا و تاسو: امر فرمودند

 اين روزه در حقيقت؛ . باطل روزه بگيرند
سپاس مومنان است از پروردگار يكتايشان كه حق را بر باطل؛ موسي را بر فرعون؛ و يا اسالم را بر  :اوال

 .كفر پيروزي بخشيد
. ان، و همدلي است با آن صادقان راستينيادبودي است از آن جشنواره بزرگ ايمان سترگ مومن :و دوما

است با حق كه ما هميشه و همواره با تو خواهيم بود و جان و مال  يو تجديد عهد و ميثاق و پيمان
 ...خود را در راه تو فدا خواهيم نمود
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پيامبر در هـيچ مـاهي ـ بجـز رمضـان ـ       : آمده است ل و از مادر مؤمنان عائشه صديقه
و در روايتي ديگـر آمـده   . گرفت تمام ماه شعبان را روزه مي. گرفت چون ماه شعبان روزه نمي

(گرفت تمام ماه شعبان جز چند روزي از آن را روزه مي كه: است
59F

1(.                         
شد، و ذكر و ثناي الهي هميشه ورد  نمي فلهرگز از ياد و ذكر خداوند غا و رسول خدا 
هميشه و همه جا در حال و ياد و مشغول به ثنا و ستايش و ذكر خداونـد  . زبان مباركشان بود

         .متعال بودند
) استغفر اهللا(شد سه بار از درگاه پروردگار يگانه مغفرت  هرگاه نمازشان تمام مي

ـ  »تباركْت يا ذَا اجلَلَالِ والْإِكْرامِ، اللهم أَنت  السالم ومنك السالم«: فرمودند و مي. جستند مي
منزهي اي صاحب عظمت و  تو سالم و سالمتي هستي، و سالمتي از توست، پاك و! بارالها

(جالل و كرم و سخاوت ـ
60F

2(.                         
لَه امللْك، ولَه ، لَا إِلَه إِلَّا اُهللا وحده لَا شرِيك لَه« :كردند و بعد از هر نماز اين ذكر را تكرار مي

دمالـح ، انِعلَا م مالله ،يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهوتطَيا أَعـمل ،تعنملا م يطعلَا مو ، ذَا اجلَد فَعنلَا يو
اجلَد كن61(»مF3(.         

اي كه هـيچ شـريك و همراهـي     هيچ معبودي نيست سزاوار ستايش مگر پروردگار يگانه(
همـه  و تمام ثنا و ستايش تنها سزاوار اوست، و او بـر  . ندارد، همه جهان و جهانيان از اوست

اي، و  هيچ كس را توان آن نيست كه بگيرد آنچه را شما بخشيده! بارالها. چيز قادر و تواناست
مـال و منـال و   . ايـد  هيچ كس را توان آن نيست كه ببخشد آن چيزي را كه شما منـع فرمـوده  

                         ).ثروت هيچ ثروتمندي در برابر تو بدادش نخواهد رسيد
 .        »سبوح قُدوس، رب امللَائكَة والروحِ«: گفتند جودشان چنين ميو در ركوع و س

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(
  .به روايت امام مسلم )2(

 .و امام مسلم به روايت امام بخاري )3(



   

  درسهايي از مدرسه رسول اهللا  136
 

 

، پروردگار ، اي پاك و منزه از كاستيها و شريك، و هر آنچه شايان تو نيستثناي تو گويم(
 .)فرشتگان و جبريل

 بيشترين دعاي پيامبر : گويند مي  حضرت انس خادم و همدم و يار پيامبر اكرم 
         .»وفي الْآخرة حسنةً، وقنا عذَاب النارِ، اللهم آتنا في الدنيا حسنةً«: اين بود

و سـراي  (آخرت نيز به ما نيكي عطاء فرما در دنيا به ما نيكي رسان و در ! پروردگارا (
وظ  محفـ  )دوزخ(اب آتـش  و مـا را از عـذ  ) ل و عاجل مـا را خـوش و خـرّم گـردان    آج

 ). نگاهدار
ابن . كرد نمود، و از خداوند طلب مغفرت و بخشش مي بسيار استغفار مي  پيامبر خدا

در يك جلسه صدبار حساب : گويد ي نزديك به آن حضرت مي عمر از ياران و صحابه
                                                 .)62F1(»ب الرحيمرب اغْفر لي وتب علي إِنك أَنت التوا«: گفتند مي كرديم كه پيامبر اكرم  مي

         ).ي مهرباني ببخشاي مرا و در گذر از من، كه تو بسيار بخشاينده! بارالها(
گيري در عبادت و افـراط   داشتند، و از سخت از تندروي و افراط باز مي و آن حضرت 

                                 .كردند روي در آن منع مي و زياده
آنچه در توان داريد بجاي آريد، و قسم بخداوند كه او تـا شـما از عبـادت    : فرمودند و مي

                 .كشد دست نكشيد از پاداش دادن به شما دست نمي
آن عبادتي بود كه صاحبش بر اداي آن مواظبت  و بهترين عبادت از دين نزد پيامبر خدا 

(داد و آنرا بطور مداوم انجام مي كرد، مي
63F

2(.                 

                                           
         .درجه اين حديث حسن صحيح است: اند به روايت امام ابو داود سجستاني و امام ترمذي، و امام ترمذي گفته )1(

 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )2(



 

 

 :سومدرس بيست و 
 شجاعت و دليري پيامبر اكرم 

و در باب شجاعت او . نهايت دلير و وارسته بودند انساني بسيار شجاع و بي پيامبر اكرم 
و  همين بس كه بداني؛ ايشان تنها و يك تنه بار مسئوليت دعوت بسوي يكتاپرستي و توحيـد 

، و تمام نداخالص عبادت پروردگار يگانه را بدوش گرفته، در مقابل جهان كفر قد علم نمود
ها و نيرنگهاي آنها را بجان و دل خريـده، تمـام تهديـدها،     ها و حيله ها و آزار و اذيت شكنجه

ترورها، از خانه وكاشانه بيـرون كردنهـا، وتمـام فشـارهاي اقتصـادي و نفسـاني آنهـا هرگـز         
ت او را يك قدم از راهش كنار زند، و يا در قلب او ترس و وحشتي بيندازد، بلكه اين نتوانس

گـر و سـازندگي    شد او بيش از پيش بر دعـوت اصـالح   مصيبتها و سختيها و رنجها باعث مي
                                                 .خويش پايبندتر و در راه خود استوارتر گردد

جاعت و دليري و مردانگي تمامي نيروهاي كفر و فساد و عصيانگر، و تمامي و با كمال ش
قدرتهاي ديكتاتور و طاغوتهاي زمانه را به پوچي و حقارتشان تذكر داده، از بلنداي ايمان بـر  

سـوگند  : هاي سترگ فوالدي و قلبهاي سنگي آنها دست رد زده، با افتخار بـدانها گفـت   سينه
تابـان را در دسـت راسـتم، و مـاه درخشـان را در دسـت چـپم،         بخداي يگانه؛ اگر خورشيد

بگذاريد تا دست از اين راه بركشم، هرگز چنين نخواهم كـرد، تـا خداونـد ايـن ديـن را بـر       
         .جهانيان پيروز گرداند يا من در راه به ثمر رسيدن آن جان دهم

بـود،   هتـرين انسـانها  ب پيـامبر خـدا   : گويد مي انس بن مالك؛ يار فداكار رسول خدا 
سخاوتمندترين انسان روي زمين، دليرترين و شجاعترين مردها بود، شـبي صـدائي هولنـاك    

در راه رسـول  . هراسان بسوي صدا حركـت كردنـد   پهلوانان. مردم مدينه را بوحشت انداخت
پـيش از همـه شمشـيرش را     پيامبر خـدا  ! گشت را ديدند كه از جانب صدا بازمي خدا 

ويزان كرده، سوار بر اسب لخت ابوطلحه، بسوي صدا رفته بود، و حاال از آنجـا بـاز   برگردن آ
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(اي نيست نترسيد، چيز نگران كننده: گفت گشته به مردم مي
64F

1(.                                 
كـه در   اين تصويري است گويا از شجاعت و دليري پيـامبر خـدا   : گويد امام نووي مي

وقبل از . همه مردم بسوي خطر رفته بود، تا از حقيقت ماجرا سردرآورد از پيشاسرع وقت و 
                 .شتندگ اينكه مردم به منطقه خطر برسند پيامبر از آنجا باز مي

مشـغول  : گويـد  از حكايت كندن خندق مـي  يكي از ياران شجاع آن حضرت   جابر
: گفتيمرا صدا زده  پيامبر خدا . فتاي بزرگ جلويمان را گر كار در خندق بوديم كه صخره

: فرمودند آن حضرت . جلوي راهمان سبز شده. يا رسول اهللا، اين سنگ بسيار بزرگي است
                 .اينرا بگذاريد براي من

پيـامبر  . ذايي بمـا نرسـيده بـود   گرديم، و هيچ آذوقه و غ سه روز بود كه ما بشدت كار مي
با اين حال كلنگ را گرفته كنـار  . را به شكمشان بسته بودنداز شدت گرسنگي سنگي  خدا

(ندي بسيار شديد صخره را خرد كرد صخره سنگ آمده، با يك ضربه
65F

2(.                 
از شكستن آن عاجز مانـده بودنـد،    آري، اين سنگ سترگ و قوي كه ياران پيامبر خدا 

هـاي خـورد تبـديل     بـه سـنگ ريـزه    با يك ضربه توانمندي از بازوي پرقدرت پيامبر خدا 
شجاعت و ايستادگي و دليـري و   وو اين برهاني است از قدرت و توان آن مقام واال ... گشت

مردانگـي و  . در مقابل سـختيها و بالهـا را در تـاريخ نظيـري نيسـت      مقاومت پيامبر اكرم 
قـدار و انـدازه   شجاعتي كه جز آن كس كه اين مقام واال را بدو ارزاني داشته بود هيچ كـس م 

                 .تواند درك كند آنرا نمي
در زندگي جهادي خويش در جنگهاي بسـياري شـركت كردنـد، و تـاريخ      پيامبر خدا 

هاي رزم آوري يك قدم و يا  هرگز بياد ندارد او در يكي از ميدانهاي نبرد و در يكي از صحنه
دليري و اقدام و پيش قدمي پيـامبر  اين شجاعت و . حتي سرانگشتي بخواهد به عقب برگردد

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(

 .به روايت امام بخاري )2(
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ي او باشند و هرگز بخود  باعث شده بود همه لشكريان و پهلوانان بزرگ مسلمانان رهن اشاره
نه تنهـا بخـاطر اينكـه    . اي از دستورات ايشان از آنها سرزند اجازه ندهند كوچكترين نافرماني

هلوانـان نامـدار و مشـهور؛    بودند، بلكه به اين دليـل نيـز كـه آن سـرداران و پ     رسول خدا 
ديدند كـه در مقابـل    هايي از شجاعت و دليري و مردانگي پيامبر را با چشمان خود مي صحنه

(كردند رادمرديها و دالوريهاي او خود را هيچ حساب نمي
66F

1(.                                                 
نامي بـس   يشوري كه ذوالفقار رعد آسادر اين باره؛ سردار با نام و نشان تاريخ اسالم، دال

هرگاه آتش جنـگ بـه سـختي    : گويند طالب مي بزرگ بر صفحات تاريخ نگاشته؛ علي بن ابي
در جلـوي   شـدند، پيـامبر خـدا     گشت و دو گروه به شدت با هم گالويز مي برافروخته مي

(گرفتيم گرفت، و ما پشت سر او پناه مي همه، مقابل دشمن قرار مي
67F

2(.                                            
اگر مـا  : طالب آمده است كه گفتند و همچنين از اين سردار دلير تاريخ اسالم، علي بن ابي

برديم، و او از همه  ديدي كه چگونه پشت سر پيامبر پناه مي مي »بدر«را در غزوه حماسه ساز 
( ندو دالورترين قهرمانان نندتريپيامبر خدا قدرتمدانستي كه  مي! به دشمن نزديكتر بود

68F

3(.                            
ترين سرداران ددمنش سپاه كفـر قسـم خـورد     يكي از پست »ابي بن خلف«در غزوه احد 

         .را به شهادت برساند پيامبر خدا 
ميـرم يـا     يا مي! اي محمد: گفت باده غرور سرداده سوار بر اسب خود وارد معركه شده مي

                                 !كشمت مي
 دهيد، كسي از ما با او بجنگد؟ پيامبر خـدا   آيا اجازه مي: گفتند صحابه به پيامبر خدا 

حـارث بـن   «اي را از  چون به پيامبر نزديك شد، آن حضرت نيـزه . نه، بگذاريد بيايد: فرمودند
ور شدند، صحابه كـه در اطـراف پيـامبر     ملهگرفته چون شير بران رعدآسا بسوي او ح »صمه

                                           
  .189، 188/ الكامل، صمحمد االنسان  )1(

 .به روايت امام احمد و نسائي )2(

 .به روايت امام احمد )3(
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بودند با جهش آن حضرت بدينسو و آنسو پراكنده شدند، پيامبر با دقت تمام نيزه را در گردن 
از شدت ضربه پيامبر چند بار پهلـوان اهـريمن صـفت بـدور     . آن ديو وحشي صفت فرو برد

محمـد مـرا   : زد د مـي سپس خوار و ذليل و گريان بسوي قريشـيان بـاز گشـته دا   . خود پيچيد
                                 !كشت

گريسـت و   و او زار زار مي. نترس چيز مهمي نيست: گفتند قريشيان او را دلداري داده مي
آيـا  . آورد خورد همـه را از پـاي درمـي    اگر اين نيزه به تمام انسانهاي روي زمين مي: گفت مي

                                                 !كشم؟ من تو را مي: نشنيديد كه گفت
                 .كشت انداخت مرا مي رويم تفي ميه بخدا سوگند اگر ب

(بخود مغرور در راه بازگشت به مكه مردار شد خودخواه و اين اهريمن
69F

1(. 
خـود غافـل گيـر     انمسلمانان را بـا كمـين تيرانـداز    »هوازن«و در غزوه حنين وقتي قبيله 

بود كه در برابر دشمن چون سدي فوالدين ايستاده  دند، همه فرار كردند، تنها پيامبر خدا كر
 :فرياد برآورد

(منم فرزند عبد المطلب... منم پيامبر بر حق خدا
70F

2( 
صلوات و سالم و درود فرسـت بـر پيـامبر و محبـوب عزيـزت حضـرت محمـد        ! بارالها
و ما را از دسـتان مبـارك   . رين جاي ده، و ما را در ركاب آن حضرت در بهشت بمصطفي 

آن حضرت جامي از حوض كوثرت بنوشان تا پس از آن هرگـز طعـم تشـنگي را احسـاس     
 ...نكنيم

                                           
 .174/ 3، ابن هشام السيرة النبوية: نگا )1(

 .1341/ 3 السنةفي القرآن و ) ( اخالق النبي: نگا )2(



 

 

 :بيست و چهارمدرس 
 )1(پيك رحمت 

 رحم و شفقت بر دشمنان
و پروردگار يكتا او را بـدين  . رحمت و شفقتي است براي جهان و جهانيان پيامبر اكرم 
 :نت بخشيده استصفت نيكو زي

﴿    ﴾ ]107: األنبياء[ 

 .»جهانيان نفرستاديم رحمتي برايما تو را جز «
(پروردگار يكتا مرا شفقت و رحمتي برانگيخت: اند نيز فرموده و خود آن جناب 

71F

1(.          
ت بودند، رحم و شفقت واالي ايشـان  كالبدي سرشار مهر و رحمت و شفق پيامبر اكرم 

ي  بيـاد آوريـد قصـه   . شناخت، نه تنها مؤمنان حتي كافرها را نيز دربر گرفت حد و مرزي نمي
را كه پيـام اسـالم را    آن صحابي و يار و شاگرد پيامبر خدا . را  طفيل بن عمرو الدوسي

او عقـل خـود را زيـر    ولي بر خالف انتظـارش خويشـان   . اش دوس به ارمغان برد براي قبيله
تمـام تالشـهاي طفيـل بـن     . پاهايشان لگد مال كرده از لبيك گفتن به نداي حق سر باز زدنـد 

افتـاده بـه    نتيجه ماند، و چون نا اميدي بر او چيره گشت، دست بدامن پيامبر خدا  عمرو بي
ه از فرمـان پروردگـارم سـرباز زده را    »دوس«ي مـن   قبيلـه ! اي رسـول خـدا   : ايشان گفت

                                                 .اند، از خداوند بخواه آنها را نيست و نابود گرداند نافرماني اختيار نموده
دلهـره  . روي به قبله نموده، دستهاي مباركشان را باال بردند رسول هدايت و رستگاري 

براي هالكت و نابودي  خدا دانستند اگر رسول  همه مي. بر قلبهاي تمام حاضرين چيره شد
                 .دعا كنند، زمين آنها را در يك چشم بهم زدن خواهد بلعيد »دوس«ي  قبيله

 رسـول اكـرم   . اما اين رسول رحمت و شفقت و مهر است، نه پيك عـذاب و ويرانـي  

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(
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(ده آنها را در آغوش ما قرار داده،ي دوس را هدايت  قبيله! خدايا، بار إلها: فرمودند
72F

1(. 
 !..آري

اين است پيامبر هدايت و رستگاري كه تنها سعادت و رشادت را براي بشـريت آرزومنـد   
بـراي دوسـيها دعـاي    . خواهد است، و جز پيروزي و خوشبختي و كاميابي هيچ برايشان نمي

         ..نه دعاي هالكت و ويراني. هدايت و رشادت و رستگاري نمود
 : نگرهمراه با من به اين تصوير ب

عرق ريزان، سختيها و مشقتهاي راه را تحمل كرده، براي دعوت مـردم بـه    رسول خدا 
اسالم و سعادت و رستگاري و خوشبختي دوجهان خود را به طائف رسانده، مردم اين شـهر  
نه اينكه مقدم مبارك مهر و سعادت و خوشبختي را گرامي نداشتند، بلكه با زشتي و حقـارت  

هـاي كوچـه و بـازار،      بچـه . گيرند باد خنده و مسخره ميه آن مقام واال را بو پستي و استهزاء 
                                 . شورانند تا آن حضرت را با سنگ بزنند ها و التها را مي ديوانه

جواب نيكي و مهر و شفقت پدري او را با پرتاب سنگ .. به دست و پاهاي خونينش بنگر
ــارك ــه ســر و صــورت مب ــدب و  انســانهايي در كمــال رذالــت و حقــارت و پســتي .. ش دادن

 ..ناجوانمردي
و بـانوي دانشـمند اسـالم     بيائيد در محضر مادر مؤمنان، شريك زندگي رسول هدايت 

         .ي صديقه بنشينيم، و اصل حكايت را از زبان ايشان بشنويم عائشه
در زندگي بـر شـما روزي بـه    آيا هرگز . پرسيدم از رسول اكرم : گويند مي ل عائشه

                 گذشته است؟ »احد«ي  سختي روز غزوه
ترين و مشقت بارترين روزي كـه بـر مـن گذشـت روز      سخت: فرمودند آن حضرت  

عبد كـالل   پسرخود و دعوتم را به فرزند عبد ياليل . كه قوم تو بسيار مرا رنج دادند. عقبه بود
از شدت ناراحتي . بسيار ناراحت و اندوهگين براه افتادم. ام زد دست رد بر سينه. تقديم داشتم

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(
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سـرم را بـاال   . رسيده بودم »قرن ثعالب«وقتي بخود آمدم كه به . و اندوه اصال متوجه راه نبودم
مـرا صـدا   . را ديدم  بناگاه حضرت جبريل. گرفتم، متوجه شدم ابري بر من سايه انداخته

ي كوههـا را   ي آنهـا را شـنيد، و فرشـته    زشت و زنندهخداوند سخن قومت، و رد : زده گفت
                                         . خواهي بدو دستور ده، تا اجرا نمايد فرستاده، تا آنچه مي

خداونـد سـخن قومـت، و برخـورد     ! اي محمـد : ي كوهها مرا صدا زده گفت آنگاه فرشته
خـواهي   را بسوي شما فرستاده، تا به آنچه مـي ي كوههايم كه م و من فرشته. زشتشان را شنيد

خواهي اين دو كوه را روي آنهـا   خواهي؟ اگر مي پس بفرما چه مي. كنم امرا دستور ده تا اجر
                                              !زنم تا تمام آنها نيست و نابود گردند ميبهم 

ي اينهـا   ارم خداونـد از نسـلهاي آينـده   بلكه، من اميـدو : نپذيرفت، و فرمود رسول خدا
(افرادي را بيافريند كه به خداوند يكتا شرك نورزند، و تنها خداوند يگانه را عبادت كنند

73F

1(.         
رحمتي كه باعـث شـده   . اين نمادي است از آن اقيانوس رحمت و شفقت بيكران پيامبري

اش، و كرامـت پايمـال    ختهاش، و جگـر سـو   زخمهاي خونينش، و دل شكسته پيامبر اكرم 
اش را فراموش كند، و جز رساندن خير و نيكي به آن انسانهاي سنگ دل، و نجـات دادن   شده

آنها از تاريكيهاي كفر به نور ايمان، و هدايت و رهنمايي كردن آنها براه راست، به هـيچ چيـز   
                         .ديگر فكر نكند

ساحل مهـر و عطوفـت و شـفقت آن مقـام      درياي بيتصويري ديگر از رحمت سرشار و 
         :واالي نبوت

باألخره پس از سالها رنج و زحمت و تالش، پيامبر خدا شهر مكه را از چنگ ظلم و ستم 
امروز خداونـد گردنهـاي   . و بردگي رهائي داده، با ده هزار سرباز جان بكف وارد شهر شدند

ايـن گردنهـاي همـان    . خم كرده است بر خدا طغيان و سركشي را زير شمشير قدرت پيام
و يارانش وارد  ها و آزارها كه بر پيامبر اكرم  فرعونهاي بخود مغروري است كه چه شكنجه

                                           
 .ه روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوريب )1(
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ها كشيدند، و بارها ايشـان را تـرور    نقشه نكردند، تا جائيكه بارها براي كشتن آن حضرت 
و وطنشـان    ن را از خانـه و كاشـانه  و در نهايت ايشا. نافرجام واقع شد به ياري حق كه كردند

راندند، و بسياري از ياران و دوستانش را سربريدند و برخي از آنها را با زور شمشير مجبـور  
                         .ساختند دينشان را تغيير دهند، يا به دينشان بد گويند

نـد در ايـن   توا كرد، مي يكي از ياران رنج كشيده و مستضعف آن حضرت كه احساس مي
                         !امروز روز انتقام است: اش را بگيرد، با فخر داد كشيد روز باشكوه پيروزي انتقام خانواده

 .امروز روز گذشت و رحم و شفقت است: اين سخن را نپسنديده فرمودند پيامبر خدا 
ود، چشـمهاي  ر اش مـي  به نزد دشمن شكست خـورده  سردار لشكر پيروز؛ پيامبر اكرم 

شـود،   ي اندوهگين دشمن خشك زده، تپش قلبهاي ترسويشان شـنيده مـي  ها هحيران در حدق
اين انتظارند كه سردار پيروز بـا   گلوهايشان از وحشت خشكيده، با ترس و لرز و وحشت در

پـاره كـردن الشـهاي     آنهايي كه جز خيانت و پيمـان شـكني و انتقـام و خونخـواري، و تكـه     
ي خود ندارنـد، چـه    ي احد و ديگر جنگها، هيچ در كارنامه و زخمي در غزوهمسلمانان اسير 

ي عـدل و   داننـد كـه بهتـرين محكمـه     آنها در وجدان و ضمير خود بخوبي مي! خواهد كرد؟
                                                                                 .هاي دردناك برايشان هيچ نخواهد نوشت انصاف جز مرگ پس از شكنجه

                 !كنيد من با شما چه خواهم كرد؟ گمان مي! اي قريشيان: پرسند از آنها مي پيامبر اكرم 
ي خـونين   هچرخاندنـد، و اربـد   قريشيهايي كه تا ديروز قلدرانه تيغ وحشت در دست مـي 

شما برادر سـخاوتمند،  ! فتار كنبه نيكي با ما ر: گويند دادند، هراسان و وحشت زده مي سرمي
                                      !ي با گذشت ما هستي و برادر زاده

ي زندگي ساز كه تـاريخ بشـريت تـا روز ابـد      پيامبر رحمت و شفقت و مهر با يك جمله
ورزد، بر دفتر روزگاران نگاشت كه در مهر و شفقت و رحمـت او را حريفـي    بدان افتخار مي

                         .ي شما آزاديد برويد، همه: ايشان فرمودند. نيست
توانسـت   همديگر خيره شده بودند، كسي نميه قريشيان شكست خورده، مات و مبهوت ب
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ها در قبر برويشان بـاز   بينند، گويا چون مرده بردند خواب مي گوشهايش را باور كند، گمان مي
                                 .شد، و به زندگي باز گشتندشده، بار دگر در آنها روح دميده 

كران رحمت در قلـب پيـامبر    اين گذشت و عفو عمومي تصويري است از آن اقيانوس بي
ترين دشمنان او و يارانش كه تا ديـروز   آن رحمت و عطوفت و شفقتي كه سرسخت. خدا 
                                         .گيرد زدند را نيز در برمي ي دين را با تير مي سايه

و حقـا كـه   . گرفت بود هرگز چنين عفو عمومي صورت نمي مانند نمي اگر اين رحمت بي
من رحمتي هسـتم كـه   : اي اي رسول پاك پروردگار يكتا اي، و چه خوش گفته راست فرموده

(به بشريت هديه داده شده است
74F

1(.                                         

                                           
 .به روايت حاكم )1(



 

 

 :بيست و پنجمدرس 
 )2(پيك رحمت 

 شفقت به حيوانات و جمادات
تنها براي مؤمنـان و مسـلمانان موحـد و     گفتيم كه رحمت و شفقت و مهر پيامبر اكرم 

اي  و در اينجا با اشـاره . ي بشريت را تحت الشعاع خود قرار داده بود پيرو او نبوده، بلكه همه
بود، بلكه حيوانـات و  نپيك رسالت تنها مخصوص انسانها  كنيم كه رحمت آن گزرا اضافه مي

                                 .بهره نبودند جمادات نيز از فضل رحمت و مهر او بي
با حكايتي زيبا از گذشتگان معناي رفق و شفقت به حيـوان را بـه پيـروان     آن حضرت 

. تشنگي بشـدت بـر او چيـره شـد     .رفت مردي در راهي مي: ايشان فرمودند. ريق كردزخود ت
وقتي از چاه بيرون آمد، سگي تشنه را ديـد  . در چاه فرو آمده آب نوشيد. چاهي را در راه ديد

اين سگ آنچنان كـه مـن تشـنه    : آن مرد با خود گفت. ليسيد كه از شدت تشنگي خاك را مي
 ،با دهنش گرفتهدوباره به چاه فرود آمده، كفشش را پر از آب كرده، . بودم سخت تشنه است

                 .به سگ آب دادو خود را باال كشيد، 
بـا شـنيدن    ياران رسول اكـرم  . خداوند از اين كار او خشنود شده، گناهان او را آمرزيد

آن ! آيا در رسيدن به اين حيوانات براي ما اجر و پاداشي است؟: اين درس با تعجب پرسيدند
(اي ـ براي شما اجر و پاداش است ي ـ موجود زندهدر هر جگر تر: فرمودند حضرت 

75F

1(.         
اي بـراي   در هر موجـود زنـده  « :شامل و پربار خود با اين قانون در حقيقت پيامبر خدا 

ها و مراكز و حزب و  ي مؤسسه ، در مراعات حقوق حيوانات از همه»شما اجر و پاداش است
در راسـتاي شـفقت و رحـم بـه آنهـا فعاليـت       ورزنـد و   گروههايي كه به حيوانات اهتمام مي

                                                 .اند كنند، پيشي گرفته مي

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(
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 !..آري
آن . گـذاري كردنـد   ي خدمت به حيوانـات را پايـه   آن حضرت صدها سال پيش اساسنامه

اي را زنداني  بهچون؛ گر. اي مورد عذاب الهي قرار گرفت زني بخاطر گربه: روزي كه فرمودند
وقتـي آنـرا   . و بدين سبب او نيز به عذاب جهنم گرفتـار گشـت  . كرده بود تا از گرسنگي مرد

زنداني كرد هيچ غذا و آبي به او نداد، و نه او را رها كـرد تـا از آنچـه پروردگـارش آفريـده      
(بخورد

76F

1(.                                 
ني بزرگ رحمـت و شـفقت بـه حيوانـات را بـه      اين درسهاي عميق و معا پيامبر خدا 

ضـرر و   داد كـه كشـتن حيوانـات بـي     و برايشان توضيح مـي . آموخت شاگردان و يارانش مي
و ). پناه بر خدا. (شود گناه، يا دست داشتن در كشتن آنها باعث عذاب جهنم براي قاتل مي بي

. ه است آنرا بدرستي هضم كنداين امري است كه تا امروز نيز قانونهاي قرار دادي بشر نتوانست
                                         !و تا بدين درجه بدان اهميت قائل شود

ايشـان  . ي حيوانات مسلمانان را بشـدت برحـذر داشـته    از كشتن بيهوده و پيامبر اكرم 
روز هر كسي گنجشكي يا بزرگتر از آن را بيهـوده و بـه نـاحق بكشـد، خداونـد      « :اند فرموده

بـه حـق كشـتن كـدام     ! اي رسول خدا : كسي پرسيد. »قيامت از او بازخواست خواهد كرد
به حق كشتن يعني براي خوردن ذبحش كند، نه اينكه سـرش را ببـرد و بـه    : است؟ فرمودند

(دور اندازد
77F

2(.                 
ن نموده، براي رفق و رحمت و شفقت بر حيوانات تعيي اصول و قوانيني كه پيامبر خدا 

بسياري از حيوانات را خداوند براي خـوراك  . گيرد تا آخرين لحظات زندگي آنها را دربر مي
                 :كنند در مورد اين حيوانات چنين توصيه مي پيامبر اكرم . انسان آفريده است

اگـر كشـتيد بـه نيكـوئي     . چيز قـرار داده اسـت   هخداوند مهر و نيكي و احسان را بر هم«

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )1(

 .به روايت امام نسائي )2(
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چاقويتان را خوب تيز كنيـد، تـا   . ـ ذبح كرديد ـ به نيكوئي ذبح كنيد   يدكشيد، و اگر سربريدب
(كنيد را آزار ندهيد حيواني كه ذبح مي

78F

1(.         
اهتمام دادن به چنين مواردي در حقيقت تصويري است گويا از كمال و جمال ايـن ديـن   

از غربيها پس از اطـالع يـافتن از آداب    يكي از علماء آورده است كه؛ برخي. ها در تمام زمينه
                 .اند اسالم در سربريدن حيوانات به اسالم گرويده

 .شكر و سپاس مر خداي را كه به چنين دين وااليي ما را هدايت بخشيد
ي تير انـدازي خـود    به شدت از اينكه كسي حيواني زنده را به عنوان نشانه پيامبر اكرم 
         .حذر داشته استانتخاب كند بر
ي تيـر انـدازي    چيزي كه روح در كالبدش جاري است را نشانه: فرمايند مي پيامبر خدا 

ي هـر   چرا كه چنين حركتي به كلي بـا رحمـت و شـفقت كـه دو صـفت ويـژه      . قرار ندهيد
                         .مسلماني است منافات دارد

كرد، حتـي اگـر كـوچكترين ظلمـي را بـه       ارزه ميبا ظلم و ستم بشدت مب  پيامبر خدا 
روزي آن حضرت به باغي از يكي از مـردم  . گرفت شد فورا جلوي آنرا مي حيواني متوجه مي

. را ديد، شروع كرد به ناليـدن  چون شتر آن حضرت . شتري در آن باغ بود. مدينه وارد شد
، دسـت بـر   هسته نزديك شـد به حيوان زبان ب پيامبر خدا . و اشك از چشمانش سرازير شد

: اين شتر كيست؟ جواني از انصار آمد و عرض كرد: سپس پرسيد. سرش كشيد تا آرام گرفت
آيا از خداوند در حـق ايـن حيـوان زبـان     : فرمودند پيامبر خدا ! شتر من است يا رسول اهللا

ايـن  . انيبسته ترس و هراس نداري، خداوند اين نعمت را به تو ارزاني داشته تا قدرش را بد
(كشي شكايت دارد داري و از آن خيلي كار مي حيوان از اينكه آنرا گرسنه نگه مي

79F

2(.                                         
 !آري

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(

 .ا صحيح شمرده استبه روايت امام ابو داود سجستاني، الباني آنر )2(
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؛ معلم بشريت كه حيوان را نيز در نزد او چنين جايگاه و احترامي اين است رسول خدا 
 .است

                 .اند بهره نشده يكران آن مقام واالي رحمت بينه تنها اين، بلكه جمادات نيز از اقيانوس ب
ي  منبـري سـاخته شـد، آن تنـه     روزي كه براي پيامبر خـدا  : كند امام بخاري روايت مي

كرد، چون كـودكي شـروع بـه     ايستاد و سخنراني مي درخت خرمائي كه پيامبر بر روي آن مي
ي درخت خرما را در بغـل كشـيدند    ه، تنهاز منبرشان پائين آمد آن حضرت . گريستن نمود
آنچـه  از دوري ي درخت  اين تنه: آنگاه فرمودند. گيرد، آرام گرفت اي كه آرام مي تا چون بچه
                                                                         !شنيد گريست از قرآن مي

اي مسـلمانان  : فرمـود  گريست و مي ت ميكرد بشد امام حسن چون اين روايت را نقل مي
گريد، شما از آن چوب بـه مراتـب    مي تكه چوبي اين چنين در شوق رسول خدا . كجائيد

(و مشتاق او باشيد ي رسول خدا  سزاوارتريد كه شيفته
80F

1(.                                         

                                           
 .602/ 6فتح الباري : نگا )1(



 

 

 :بيست و ششمدرس 
 )3(پيك رحمت 

 كودكان بر شفقت پدري
تصاوير . محبت و عالقه خاصي به كودكان؛ خشتهاي ساختمان آينده، داشتند سول اهللا ر

توان آنها را  محبت و اهتمام آن حضرت به كودكان در سيرت مطهر آنچنان زياد است كه نمي
        .در يك كتاب جمع كرد

مردي بنام . را بوسيد »حسن پسر علي«اش  نوه روزي پيامبر خدا : اند آورده  ابوهريره
من ده پسر دارم، هـيچ يـك از آنهـا را    : او گفت. در آنجا نشسته بود »اقرع بن حابس تميمي«

كسي كه رحم و شفقت نورزد به : با تعجب به او نگاه كرده فرمودند پيامبر خدا . ام نبوسيده
(او رحم نخواهد شد

81F

1(.                      
آمده،  رخي از صحرا نشينان نزد رسول خدا روزي ب: اند آورده ل مادر مؤمنان عائشه

صحرانشـينان بـا   . آري: كساني كه در آنجا بودند گفتند! بوسيد؟ هايتان را مي آيا بچه: پرسيدند
                                    !بوسيم هايمان را نمي بخدا قسم ما بچه: تعجب گفتند

رحمت و شفقت را برچيـده از دسـت    اگر خداوند از دلهاي شما: فرمودند پيامبر خدا 
(من چه كاري ساخته است

82F

2(! 
و . اين دو گزارش تاريخ بيانگر رحمت و شفقت و مهر خاص پيـامبر بـه كودكـان اسـت    

بوسيدن كودك رمزي است از اظهار محبت و شفقت و مهر بـه او، و در بيـان گهربـار پيـامبر     
اي است به اينكه كيفر  ؛ اشاره»د كردهر آنكسي كه رحم نورزد به او رحم نخواهن« :كه اكرم 

يعني اينكه اگر كسي به كودكان رحم و . كار است آن از جنس خود هر كاري خواست و تنبيه

                                           
 .بخاري و امام مسلم نيشابوريبه روايت امام  )1(

 .بخاري و امام مسلم نيشابوريبه روايت امام  )2(
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شفقت و مهر نورزد خداوند متعال او را در روز قيامت از رحمت و مهـر و شـفقت خـويش    
        .محروم خواهد ساخت

ي بيادماندني است كه سر بستر فرزندشان  هظو از تصاوير رحمت پيامبر به كودكان؛ آن لح
: اشك از چشمان مبـارك سـرازير شـده، فرمودنـد    . ابراهيم كه در حال جان دادن بود رسيدند

گردد، ولـي از دهانمـان هـيچ چيـزي جـز آنچـه        شود، و قلب اندوهگين مي چشم گريان مي
دوري تـو بسـيار    ازمـا   اي ابراهيم، حقا كه و. كند، بر نخواهد آمد پروردگارمان را خشنود مي

(ناراحت و غمگينيم
83F

1(.                             
پيامبر رحمت و شفقت، و بنده صالح و پرهيزگار خداوند يكتا؛ سـيمايي اسـت كـه در او    

ايشـان بـا   . كنـد  همه عواطف فطري بشر در كنار واالترين معاني بندگي خالق بشر تجلي مـي 
دستورات الهي، و رضايت به قضاي او حـق الهـي را بجـا     صبر و شكيبائي، و تسليم در برابر

و ايـن  . آوردند، و با رحمت و شفقت و اشك و اندوه، حق فرزندش و دوري او را ادا كردند
               ..اي نمونه تصويري است نمونه از بنده

سـرازير شـده    وفات كردند، اشك از چشمان پيامبر خدا  و چون دختر آن حضرت 
 !اين چيست يا رسول اهللا؟: از آن حضرت پرسيدند »عد بن عبادهس«. بود

در گريه و اشك ريختن بر  ؛برد گمان مي ،گويا آن شاگرد مكتب رضايت به خواست الهي
               !شود مرگ كسي، به نوعي عدم رضايت به خواست الهي نمودار مي
نيد كه اسالم با فطرت بشـريت  پيامبر اين برداشت نادرست او را تصحيح كرده، به او فهما

اين آثار رحمت است، خداوند مهر و شـفقت را در قلبهـاي   : ايشان فرمودند. در تضاد نيست
(كند بندگان خود جاي داده، و خداوند تنها بر بندگان رحيم و شفيق و مهربانش رحم مي

84F

2(.        
. ، بيمار شده استكرد جواني يهودي كه به ايشان خدمت مي ند؛شنيد روزي پيامبر خدا 

                                           
 .بخاريبه روايت امام  )1(

 .بخاري و امام مسلم نيشابوريبه روايت امام  )2(
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ـ   »ال إلـه إال اهللا «پيامبر از او خواست تا شهادت بدهد كه . براي عيادت بيمار به خانه او رفت
جوان بيمار به سـوي پـدرش نگـاه كـرد تـا از او      . هيچ معبودي نيست مگر پروردگار يكتا ـ  

بـر حـق    ا دانست پيـامبر خـد   ديد، و مي پدر كه پسر را در حال جان دادن مي. اجازه بگيرد
                      .حرف ابو القاسم را بشنو: به پسرش گفت. است

بسـيار شـاد و خوشـحال گشـته      پيامبر خـدا  . جوان كلمه شهادت بر زبان جاري نمود
(سپاس خداي را كه او را بدست من از آتش جهنم رهانيد: فرمودند

85F

1(. 
اي  نام داشت، پرنـده  »عمير«م، كه پسر انس بن مالك؛ يار و خدمتگذار و دوست پيامبر اكر

و كـودك بسـيار   . مـرد ) پرنـده (روزي نغيـر  . كرد داشت كه با او بازي مي »نغير«كوچك بنام 
پيامبر رحمت و شفقت براي تسليت دادن و دلجوئي نزد كودك رفتـه  . ناراحت و غمگين شد

(چي شد نغير! ها بابا عمير: با او به شوخي پرداخت، و به او گفت
86F

               ؟)2
روزي پيـامبر در يكـي از نمازهـاي شـب ـ      : عبداهللا بن شداد از پدرش آورده كه او گفت

او را . هايش ـ حسن يا حسين ـ را با خود به مسـجد آورده بـود     هنومغرب يا عشاء ـ يكي از  
شـداد  . اي بسيار طوالني كرد در ميان نماز سجده. كنار خود گذاشته امامت نماز را شروع كرد

. را باال گرفت تا ببيند چه اتفاقي افتاده، ديد كودك روي كمر پيامبر سـوار شـده اسـت    سرش
در بـين  ! يـا رسـول اهللا  : نمازگذاران با تعجب پرسـيدند . وقتي پيامبر نماز را به پايان رسانيدند

 اي بسيار طوالني كرديد، گمان برديم كه خداي ناكرده اتفاقي برايتان افتاده باشد، يا نماز سجده
از اين موارد نبود، پسرم روي كمرم  كي  هيچ: آن حضرت فرمودند. شد اينكه به شما وحي مي

(سوار شده بود، نخواستم او را زود كنار بزنم، گذاشتم تا خودش سير بازي شده پايين آيد
87F

3(.                              
كرد، و دست روي  ميهايشان سالم  رفت، و به بچه به ديدار انصاريان مي و آن حضرت 

                                           
 .بخاريبه روايت امام  )1(

 .ي و امام مسلمبخاربه روايت امام  )2(

 .نسائي، و الباني روايت را صحيح ارزيابي كردهبه روايت امام  )3(
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(كشيد سرهايشان مي
88F

1(.                             
آوردند تا برايش دعا كـرده، دسـت روي    آمد او را نزد پيامبر مي و چون كودكي به دنيا مي

(سرش بكشد تا خداوند در زندگيش بركت دهد، و خرمائي جويده در دهانش بگذارد
89F

2(.               
 دختـر . كردنـد  امه دختر زينب را در نماز بغل داشتند، وقتي سجده مـي ؛ امناش و احيانا نوه

                                    .داشتند شدند او را بر مي گذاشتند، و چون بلند مي را به زمين مي بچه
پايان حضرت حق بر اين پيـامبر مهربـان و رحـيم و شـفيق و      صلوات و درود و سالم بي

  ...دلسوز بادا
 تا چشم جهان بين كنمش جاي اقامت  ره آن يار سفر كرده بياريدخاك 

                                           
 .نسائي، و الباني روايت را صحيح ارزيابي كردهبه روايت امام  )1(

 .مسلمبه روايت امام  )2(



 

 

 :بيست و هفتمدرس 
 )4(پيك رحمت 

 رحمت و شفقت او به خدمتگذاران و بردگان
جامعـه از  . نظام طبقاتي قبل از اسالم بر جامعه جهاني ـ منجمله جزيره عرب ـ چيره بـود   

انسـان، انسـان ديگـر را    . شـد  ينوكر و چاكر و سرور با القاب و درجات مختلف تشـكيل مـ  
اسالم اين بافت ويرانگر را مخالف سرشـت انسـاني دانسـته همـه انسـانها را      ! كرد عبادت مي

و با يك سلسـله قـوانين پلـه پلـه نظـام      . هاي شانه معرفي نمود فرزندان آدم و برابر چون دانه
                      .بردگي را برچيد

هيچ حقوق و يا كرامت و يـا شخصـيتي نداشـتند، آنهـا را      نوكران و بردگان قبل از اسالم
و چون آفتاب پر فروغ و زندگي بخش اسالم . كردند مالكانشان چون كاال خريد و فروش مي

و . ظلم و ستم را از آنها برچيده، حقوقي را براي آنها مقرر نمـود  رسول اهللا . تابيدن گرفت
ند، يا آنها را تحقير كرده، مورد ضرب و شـتم و  كساني را كه به زيردستان ظلم و ستم روا دار

اسالم با صداي بلنـد در گـوش فلـك    . ناسزا قرار دهند را به عذاب دردناك جهنم تهديد كرد
در حاليكه مادرانشـان آنهـا را آزاد بـدنيا    ! گيريد؟ به چه حقي انسانها را به بردگي مي: جار زد
                      !اند آورده
روزي ابوذر را ديدم همراه غالمش كه هر دو آنها لباس مشابهي : گويد د ميعرور بن سويم

به تن دارند، ـ يعني ابوذر مثل همان لباسي كه در شأن خود ديده را براي غالمش نيز خريـده   
 من در زمان پيامبر خدا : او گفت. من از اينكه غالمش لباسي چون لباس او دارد پرسيدم. ـ

. آن مرد نزد پيامبر آمده شكايت كرد. مادرش تحقير كردم سياهي و را بهكسي را دشنام داده، ا
زيـر  . تو مردي هستي كه در تو آثار جاهليت هنوز هويداست: به من فرمودند آن حضرت 

كسي كه بـرادرش زيـر   . دستان شما برادرانتان هستند، خداوند آنها را زيردستان شما قرار داده
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پوشـد او را بپوشـاند، و بـيش از     او بخوراند، و از آنچه مي خورد به دستش است؛ از آنچه مي
(توانشان از آنها كار نگيريد، و اگر كار سختي از آنها خواستيد با آنها همكاري كنيد

90F

1(.                      
! بنگر چگونه اسالم و پيامبر توحيد نوكر و خدمتگذار را به عنوان برادر معرفي كرده است

ب و قالب خود دريابد اگر چنانچه به خادمش ظلم روا داشت، يا به او بـدي  تا مسلمان در قل
كرد، يا او را تحقير نمود، يا مالش را سركشيد، او در حقيقت چون كسي است كه چنين فعل 

        .دهد زشتي را با برادرش انجام مي
يكـي و احسـان   و با آنهـا ن . سپس پيامبر دستور داد تا با آنها به بهترين صورت رفتار شود

پوشيم  خوريم، و يا مي شود، با نرمي با آنها برخورد شود، مورد احترام قرار گيرند، از آنچه مي
و بهمين دليل بود كه ابوذر لباس زيبا چون لباس خودش را . به خدمتكارانمان نيز تقديم داريم

               .بر تن خدمتكارش زيبنده ديده بود
از اينكـه از خـدمتكار كارهـايي كـه در تـوان او نيسـت        رم و در اين حديث پيامبر اكـ 

و اين نيز به اين معناسـت كـه بـه    . خواسته شود، و يا به او سخت گرفته شود منع كرده است
 .آنها وقت كافي براي استراحت داده شود

روزي بر غالمم خشم گرفته بودم، و او را با شالقي كتك : ابو مسعود انصاري آورده است
               ! بدان اي ابو مسعود: گفت صدايي از پشت سرم شنيدم كه مي .زدم مي

در يك لحظه متوجه شدم . صدا به من نزديك شد. از شدت خشم صدا را تشخيص ندادم
        !بدان اي ابو مسعود: گويد و او مي. است كه صدا، صداي رسول اهللا 

بـدان اي ابـو مسـعود،    : حضرت فرمودندآن . شالق را كنار انداختم با ديدن رسول اهللا 
 !خداوند بر تو تواناتر است از تو بر اين غالم

  .كتك نزنمهرگز هيچ غالمي را دهم از اين پس  قول مي: گفتم
 .اي رسول خدا، او براي خدا آزاد است: و در روايتي ديگر آمده، گفتم

                                           
 .بخاري و امام مسلم به روايت امام )1(
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جهـنم تـو را دربـر    هـاي آتـش    كـردي، شـعله   اگر او را آزاد نمي: فرمودند رسول اكرم 
(گرفت مي

91F

1(.                      
اش ايـن   اگر كسي غالمش را سيلي زد يا او را كتك زد، كفاره: فرمودند و آن حضرت 

(است كه او را آزاد كند
92F

2(.        
ي نجاتي بود كه ناتوانان را از زير ستم قلـدران و گردنكشـان نجـات     پيامبر خدا آن فرشته

آزاد كرد، و ترازوي عدالت را براي خدمتگذاران برپا نمود، و دلهاي شكسته داد، و بردگان را 
اين ... را مرهم نهاد، و بينوايان را دريافت، و ستمديدگان را از يوغ ذلت ظالمان رهائي بخشيد

  ..؛ پيك رهائي بخش و جامعه سازبود محمد مصطفي 
       س جان ما را بسدولت صحبت آن مون  يار با ماست چه حاجت كه زيارت طلبيم

 

بـه  . پدرم ما را صدا زد. من نوكرمان را يك سيلي زدم: گويد معاويه بن سويد بن مقرن مي
        . حقت را از پسرم بگير، و او را يك سيلي بزن: او گفت

هفت نفر بوديم، و تنها يك خدمتكار  ما فرزندان مقرن در زمان پيامبر خدا : سپس گفت
، يا رسول اهللا : گفتيم. آزادش كنيد: فرمودند پيامبر خدا . ا او را سيلي زديكي از م. داشتيم

پس تا ثروتي بدسـت آوريـد و نيـازي بـه او     : فرمودند. ما غير از او خدمتكار ديگري نداريم
(برطرف شد آزادش كنيد تاننداشته باشيد، خدمت شما كند، و چون نياز

93F

3(. 
؛ پيك رهائي بخش انسان از بردگـي و  في اين است سرور دو جهان، محمد مصط! آري

 ...بندگي و ذلت و خواري
        !دهند؟ حال كجايند آناني كه به دروغ عربده دفاع از حقوق انسان سرمي

اند، از دعوت اين  كجايند آنهائي كه زنها را به بيگاري گرفته، كاالي شهوت خود قرار داده
                                           

 .مسلم نيشابوري به روايت امام )1(

 .، الباني حديث را صحيح شمردهاود سجستانيبه روايت امام ابو د )2(

 .مسلمبه روايت امام  )3(



   

 157 )4(پيك رحمت : و هفتمبيست درس 
 

 

        !..پيك هدايت و رستگاري؟
هائي كه لباس زن را كشيده از او به عنوان وسيله تبليغاتي براي فروش كاالهـاي  كجايند آن

        !آفرين؟ تكنند، از اين پيك رهائي بخش سعاد تجارتي خود سوء استفاده مي
مسـاوات و   داري غـرب از ايـن اسـوه و الگـوي بـزرگ      كجاست دنياي طبقاتي و سرمايه

        !...؟برابري و برادري
و بشنو اين شهادت تاريخ را از زبان . ونه بشر را از يوغ بردگي رهائي بخشيدبنگر كه چگ

. را داشـتم  ده سال شرف خـدمت رسـول خـدا    :  انس بن مالك؛ خدمتكار رسول خدا 
چـرا  : و هرگز به كاري كه از من سر زده بود، نگفـت . نگفت »اف«سوگند بخدا؛ هرگز به من 

(اي چرا چنين نكرده: كه از من باز مانده بود، نگفتاي؟ و هرگز از كاري  چنين كاري كرده
94F

               ؟)1
(و هرگز بر من چيزي را عيب نگرفت: و در يك گزارش ديگر آمده كه

95F

2(. 
        .)96F3(ـ! آيا كاري نداري؟ ـ تا برايت انجام دهم: گفت به خادمش مي و چه بسا پيامبر خدا 

چه بسا كنيزكي بيچاره از كنيزكـان مدينـه   : گويند مي و انس بن مالك؛ خادم پيامبر اكرم 
كشيد، و او به هر  نمياز دست او  دستش را گرفت، و رسول اهللا  را مي دست پيامبر خدا 

(برد خواست پيامبر را دنبال كار خودش مي جا كه مي
97F

4(.                                    

                                           
 .بخاري و امام مسلمبه روايت امام  )1(

 .مسلمبه روايت امام  )2(

 .حمد، و الباني آنرا صحيح دانستهبه روايت امام ا )3(

 .بن ماجه، والباني روايت را صحيح دانستهبه روايت امام ا )4(



 

 

 :بيست و هشتمدرس 
 )1(تش به ام مهر و شفقت پيامبر 

خو بودند، و هرگاه فرصـت اختيـار    براي بشريت چون پدري مهربان و نرم پيامبر خدا 
تر بود را  داشتند هميشه آنچه را براي آنها آسانتر و راحت بين دو يا چند چيز براي امت را مي

و هميشـه  . تا مبادا بر پيروانش سخت آيد، و يا اينكه احساس مشقت كنند. كردند انتخاب مي
گير بسوي انسانها نفرستاد، بلكه مرا معلمـي   خداوند مرا فردي يك دنده و سخت: فرمودند مي

(خو قرار داد آسانگير و نرم
98F

1(.                                                    
آيد، و اجر و پاداشي  خداوند آسانگير است و از آساني و نرمي خوشش مي: فرمودند و مي

                                 .دهد بر سختگيري و مشقت نميدهد  كه بر آن مي
رفق و نرمي در هيچ چيزي نبود مگر اينكه آنرا زينـت بخشـيد، و از هـيچ    : فرمودند و مي

(چيزي دور نشد مگر اينكه آنرا زشت و ناگوار ساخت
99F

2(.         
         :فرمايد مي و خداوند صفات مهرباني و شفقت را در پيامبرش ستوده است، آنجا كه

﴿           

  ﴾ ]128 :التَّوبة[ 

دهـد بـر او    هر آينه پيامبرى از خود شما بر شما مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج مى«
 .»ت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان استسخ. آيد گران مى

تصاوير مهر و شفقت پيامبر را اگر بخواهيم از صفات زندگي ايشان جمـع كنـيم، مثنـوي    
         :از جمله اين تصاوير. شود هزار و يك من مي

من هالك ! يا رسول اهللا: روزي مردي خدمت آن حضرت رسيده، پريشان و غمگين گفتند

                                           
 .به روايت امام مسلم )1(

 .به روايت امام مسلم )2(
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 !ود شدمو ناب
 چه چيزي تو را نابود كرده؟: آن حضرت با نرمي او را نوازش داده فرمودند

 .با دهان روزه، در رمضان با همسرم همبستر شدم: آن مرد شرمسار و پريشان گفت
تـواني   آيـا مـي  : پيامبر با كمال مهر و شفقت پدري غم را از دل او كنار زده، بـه او گفتنـد  

         ره گناهت، آزاد كني؟غالمي را خريده، بعنوان كفا
 .خير: آن مرد فقير و بينوا گفت

         تواني دو ماه كامل روزه بگيري؟ آيا مي: پيامبر مهر و عطوفت فرمودند
 .خير: آن مرد ضعيف گفت

         .تواني شصت فقير را غذا بدهي آيا مي: پيامبر مهربانيها فرمودند
 .خير: آن مرد فقير گفت

آن . اي از درخت خرمـا آوردنـد   براي پيامبر خوشه. اي نشست مسار در گوشهمرد بينوا شر
                 .اينرا بگير و در راه خدا خيرات كن: حضرت به آن مرد پريشان گفت

در اين شـهر  . چه كسي در اين شهر از ما فقيرتر است: مرد گرسنه و فقير و شرمسار گفت
 !تكسي به اين خرما از ما نيازمندتر نيس

اين را بگير، بده : پيامبر از سخن شيرين و صراحت مرد پريشان به خنده افتاده، به او گفت
(ات نوش جان كنند خانواده

100F

1(.         
 ...بنازم رحمت و شفقت و مهر و عطوفتت را اي پيامبر خدا 

 ...بنازم پدري و محبت و نرم خوئيت را
كرد، و وجدان و ضميرش را  گيني ميمردي پشيمان و شرمنده از گناهي كه بر دوشش سن

و پيامبر با كمال رأفت و رحمت با او بـه نرمـي   . رسد آزرده كرده بود خدمت آن حضرت مي
تـا جائيكـه   . آيـد  ي نرمتر و آسانتر با او كنار مي ي سخت به كفاره كند، و از كفاره برخورد مي

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم )1(
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مرد پرده از نيـاز و فقـرش    و چون. بخشد تا در راه خدا خيرات دهد گناهش را بدو مي  كفاره
                                                                                         ...اش ميل فرمايد كند تا همراه خانواده كفاره را بدو هديه مي درد، پيامبر  مي

 !...اهللا اكبر
شـما بـود اي سـرور مـن؛     چه آقائي، و سروري و پدري و مهر و محبتي در سينه مبارك 

 ...جان و مال و خويش و تبارم فداي تو بادا... رسول پاك پروردگارم
 :به تصويري ديگر از آقايي و سروري اين معلم نمونه بشريت بنگريد

مـن  . در حال نماز بوديم كه مردي عطسه كـرد  با پيامبر خدا : گويد ابن حكم سلمي مي
         !خداوند تو را رحمت فرمايد: گفتم

بـا تعجـب بـه آنهـا     . ساير نماز گزاران در نماز با عصبانيت به من چشم سرخ نشان دادند
         !كنيد؟ چرا اينطوري به من نگاه مي! واي: گفتم

خواهند مرا ساكت كننـد، سـاكت    وقتي ديدم مي. آنها دستهايشان را به ران پاهايشان زدند
         .شده ديگر حرفي نزدم

آقا؛ سرورم رسول خدا، كه نه پيش از او و نه بعد از او هرگز معلمـي بـه    چه بزرگ بود و
ام، پس از پايان نماز، بخدا سوگند كه نه بر من خشم گرفـت، و نـه    مهرباني و خوبي او نديده

در : مرا زد، و نه به من اهانت كرد، با كمال نرم خوئي و لطافت و مهـر پـدري آرام فرمودنـد   
دم روا نباشد، نماز عبارت است از ثنا و مـدح  گفـتن پروردگـار و    نماز چيزي از سخنهاي مر

(بزرگي و عظمت او را بيان كردن، و تالوت قرآن نمودن
101F

1(.         
در اين حديث تصويري است از اخالق بزرگ : فرمايند امام نووي در شرح اين حديث مي

ـ      و نمونه پيامبر اكرم  و . دان سـتوده اسـت  ، آن اخالقـي كـه خداونـد متعـال پيـامبرش را ب
تصويري است از مهر و شفقت او به كسي كه از احكام دين بيگانه است، و در آن درسـهايي  
است از چگونگي برخورد با جاهالن، و روش آموزش آنها، و مهر و شفقت ورزيدن به آنهـا،  

                                           
 .به روايت امام مسلم )1(
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         .همراه با شيوه نمونه رساندن مفاهيم درست به آنها
گرفت، ولـي از مهـر و عطوفـت و     پياپي روزه مي رااي متوالي احيانا روزه پيامبر اكرم 

كرد، تا مبادا بر آنهـا   شفقتي كه بر امتش داشت آنها را از روزه گرفتن چند روز متوالي منع مي
                 .فرض شود

 ..!را بر امتش بنازم مهر و شفقت پيامبر 
ماز شب خواندند، پس از آن افـراد  سه شب يا بيشتر را در رمضان بر مردم ن پيامبر خدا 

بسياري از هر سوي شهر براي خواندن نماز شب با آن حضرت، بـه طـرف مسـجد سـرازير     
براي اداي نماز با آنها از خانه خود بيرون نشد، تا مبـادا نمـاز شـب در     ولي پيامبر . گشتند

 .شبهاي مبارك رمضان از سوي خداوند بر امت فرض گردد
رحمت او؛ روزي وارد مسجد شدند، متوجه شدند طنـابي بـين دو    و از تصاوير شفقت و

 .ستون مسجد بسته شده است
 اين طناب براي چيست؟ : پرسيدند

ايسـتد، و چـون    در اينجا بـه نمـاز مـي   . است ،زينب ؛اين طناب از آن مادر مؤمنان: گفتند
از كنيد، وقتي سر طناب را ب: پيامبر مهر و عطوفت فرمودند. دهد تكيه مي بر آن شود خسته مي
(د نماز بخوانيد، و چون خسته شديد استراحت كنيديحال هست

102F

1(.                         

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم )1(



 

 

 :بيست و نهمدرس 
 )2(به امتش  مهر و شفقت پيامبر 

را  رسـول پـاك    ؛همانطور كه اشاره شد اقيانوس مهر و عطوفت و رأفت آقا و سـرورم 
طلبد كـه مـا از    پدري مثنوي هزار و يك من مي ساحلي نيست، و بتصوير كشيدن اين شفقت

كنيم كه آن خود خبر از خرمن  در اينجا به تصاويري ديگر از باب نمونه اشاره مي. آن عاجزيم
                         .دهد مي

در  روزي همـراه بـا رسـول خـدا     : كند روايت مي انس بن مالك يار و همراه پيامبر 
 !ادرار كردناي از مسجد شروع كرد به  ئي از راه رسيد، و در گوشهمردي روستا. مسجد بوديم

             ..واي؟.. واي :از ديدن اين صحنه مات و مبهوت شده، داد زدند ياران پيامبر اكرم 
         !اش نكنيد رهايش كنيد، وحشت زده: فرمودند پيامبر خدا 

   .م كردفرهنگ كارش را تما يهمه ساكت شدند تا روستائي ب
اين مسـجد و  : فت و مهرباني بدو گفتابه نرمي او را صدا زده، با لط سپس پيامبر خدا 

شغال ريختن روا نباشد، مسجد جاي عبادت و ذكـر و  آخانه خداست، و در آن شاشيدن و يا 
 .نيايش پروردگار و تالوت قرآن است

(ود بريزدسپس يكي را فرستاد تا سطل آبي آورده، بر جايي كه پليد شده ب
103F

1(. 
 :از تصاوير مهر و سروري آقايمان به اين حكايت گوش فرا دهيد

! يـا رسـول اهللا  : رسيده گفت ي جواني خدمت آن حضرت  جواني پريشان و مست باده
         !!به من اجازه بده زنا كنم

خفـه شـو، ايـن چـه     : افرادي كه در آنجا بودند بسيار خشمگين شده سرش داد كشـيدند 
 ...و حرفي است

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم )1(
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بيـا نزديـك مـن    : در كمال آرامش و مهر و عطوفت به جوان حيران گفـت  پيامبر اكرم 
 .بنشين

آيا زنا را براي : آن حضرت به آرامي به او فرمودند. نزديك شد آن جوان به پيامبر خدا 
         پسندي؟ مادرت مي

 !قسم اقربانت گردم سرورم، نه بخد: جوان شرمسار و پريشان گفت
آيـا  . پسـندند  انشان نميرو همچنين ديگران آنرا براي ماد: به آرامي فرمودند ر خدا پيامب

                 پسندي؟ فاحشه را براي دخترت مي
 .فدايت شوم سرورم، نه بخدا سوگند: جوان حيرتزده گفت

و همچنين ساير مردم آنرا بـراي دخترانشـان   : در كمال آرامش به او فرمودند رسول اهللا 
                 داني؟ آيا زنا را براي خواهرت روا مي. پسندند ينم

 .به بخدا سوگند نه قربانت روم سرورم،: جوان با شرمندگي گفت
آيا فاحشه . دارند و همچنين ديگران آنرا براي خواهرانشان روا نمي: فرمودند پيامبر خدا 

                         پسندي؟ ات مي را براي عمه
 .نه بخدا سوگند، فدايت شوم: پريشان گفت جوان

آيا آنـرا بـراي   . كنند هايشان قبول نمي و همچنين ديگر مردم آنرا براي عمه: پيامبر فرمودند
                                 داري؟ ات روا مي خاله

 .نه قسم به پروردگارم، الهي فدايت شوم: جوان سرشكسته گفت
                 .دارند هايشان روا نمي مچنين ديگران آنرا براي خالهو ه: فرمودند رسول اهللا 

سپس در كمال مهر و شفقت پدري دستان مباركشان را بر سر جـوان گذاشـته بـه درگـاه     
گناهان اين مـرد را بيـامرز، و قلـبش را پـاك گـردان، و      ! بارالها: پروردگار عالميان دعا كردند
 . شرمگاهش را حفاظت كن

به بعد آن جوان بسيار نيكوكار و پرهيزكار گشته هرگز با چشم بد بـه دخترهـاي   از آنروز 
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(مردم نگاه نكرد
104F

1(.       
 ... اين است روش آقا و سرورم؛ رسول اهللا 

بـه قلـب آن جـوان راه پيـدا      با اين اسلوب زيبا، و با مهر و شفقت پدري، پيامبر اكـرم  
و اين باعث شد او جـواني  . براي او روشن نمودكرده، زشتي و قباحت آنچه در پي آن بود را 

 . پرهيزكار و پاك دامن و خدا ترس شود
و از تصاوير رحمت و شفقت آن پيامبر آن حكايتي است كـه پسـر عمـوي آن حضـرت؛     

گفت، كه متوجـه   داشت خطبه مي پيامبر اكرم : روايت كرده است ب عبد اهللا بن عباس
اين ابو اسرائيل است، نذر كرده؛ : گفتند. اره او پرسيددرب. شد شخصي در آفتاب ايستاده است

         !در آفتاب بايستد، و ننشيند، و زير سايه نرود، و با كسي حرف نزند، و هميشه روزه باشد
به او دستور دهيد تا سخن گويد، و زير سايه رود، : پيامبر رحمت و شفقت و مهر فرمودند

(اش را بخورد و راحت بنشيند، و روزه
105F

2(.         
او . اسـت  ب و از اين تصاوير رحمت و شفقت حكايت عبداهللا بن عمرو بـن العـاص  

سوگند بخدا كه تمام عمـرم روزه  : ام رسيده بود كه من گفته به گوش پيامبر خدا : گويد مي
آيـا  : به آرامي به من فرمودند پيامبر خدا . ايستم گيرم، و تمام شبها را تا صبح به نماز مي مي
بلـه مـن چنـين تصـميم     ! پدر و مادرم فـدايت، يـا رسـول اهللا   : اي؟ گفتم اين حرف را زده تو

                                                 .ام گرفته
آيد، هم روزه بگير و هم افطـار كـن، هـم     چنين كاري از تو برنمي: فرمودند رسول اهللا 

روزه بگير، هر نيكـي در نـزد پروردگـار ده    بخواب و هم نماز شب بخوان، و سه روز در ماه 
                         .اي شود، اگر چنين كني؛ گويا تمام عمرت را روزه گرفته برابر مي

گيري، و شبها  به من خبر رسيده كه تو تمام روزها روزه مي: و در روايتي ديگر آمده است

                                           
 .به روايت امام احمد )1(

 .به روايت امام بخاري )2(
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                 ! چنين است اي رسول اهللا: خواني؟ گفتم را تا صبح نماز مي
دوباره چنين نكن؛ هم روزه بگير، و هم افطار كن، هم بخواب و هم نمـاز  : ايشان فرمودند

بجاي آر، بدنت را بر تو حقي است، چشمانت را بر تو حقي است، همسرت را بر تـو حقـي   
 .است، مهمانت را بر تو حقي است

اي هر نيكي خداوند ده برابر اجر بر. اگر سه روز در ماه را روزه بگيري برايت كافي است
         .دهد، و اين برابر است با روزه تمام عمر و پاداش مي

         !وقتي بر خودم فشار آوردم، بر من فشار آورده شد: گويد عبداهللا مي
پـس چـون پيـامبر    : فرمودند. من قدرت و توان بيش از اين دارم! اي رسول خدا : گفتم
يك : روزه حضرت داود چگونه بود؟ فرمودند: گفتم! شتر نهي، و از آن بد روزه بگيروخدا؛ داو

         .گرفتند روز در ميان روزه مي
اي كـاش بـه نصـيحت پيـامبر     : گفـت  عبد اهللا پس از اينكه پير و فرسوده و افتاده شد، مي

(كردم عمل مي خدا
106F

1(.                 
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 :سيمدرس 
 )1(و زن  پيامبر اكرم 

ي خـويش   اند تا با روشـهاي موذيانـه   ي اسالم همواره در تالش بوده سم خوردهدشمنان ق
ي درخت تنومند اسالم زنند، و در اين راسـتا از هـيچ مكـر و حيلـه و دروغ و      تيشه به ريشه

و تبليغات دروغين بسياري را بر عليه اسـالم و در بـين مـردم جاهـل     . اند نيرنگي دريغ نكرده
                                                         .نوراني آفتاب هدايت را در اذهان عمومي دگرگون جلوه دهند ي اند تا چهره رواج داده

خفاشان شب پرست و دشمنان توحيد و عدالت و رستگاري در تبليغات دروغين خويش 
او را چـون  اند اسالم به زن ظلمها و ستمها روا داشـته و حـق او را ضـايع نمـوده،      ادعا كرده

                 !برآورد كننده شهوت او قرار داده است  كنيزي براي مرد و وسيله
تواند در مقابل كرامت و عزت و شرف و جايگاهي  اين ادعاهاي پوچ و بيهوده هرگز نمي

 پيامبر اكـرم  . كه دين مبين اسالم براي زن قرار داده است كوچكترين استقامتي داشته باشد
هاي جامعـه رهـايي داده، مكانـت و جايگـاهي بـس       منجالب پستيها و سوء استفادهزن را از 

و در روايتهاي بسياري آمده كه آنحضـرت بـراي زن   . بزرگ را براي او مشخص نموده است
احترام خاصي قائل بود، و همواره به مهرباني و عدالت و همياري و مشورت با خانمها تأكيـد  

                                         !كرد اند كه هرگز زن پيش از آن آرزويش را نمي معين كردهاند، وبراي زنها حقوقي  داشته
ارزش در دست مرد خودخواه بـود،   زن قبل از اسالم موجودي پست و حقير و كااليي بي

دانستند، تا بدانجا كه برخي از عربهاي قبـل از اسـالم بـه زنـده      و عربها زن را عار و ننگ مي
و قرآن كريم اين تصوير غير انساني، و ننگ و جهالـت  . ور كردن دخترانشان مشهور بودندبگ

                 :تاريخ بشريت را چنين به تصوير كشيده است

﴿                

              ﴾ ]ل59 – 58:النَّح[ 
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چهره اش سياه ] از شدت خشم[دختر مژده دهند ] والدت[و چون يكي از آنان را به «
به سبب مـژده بـدي كـه بـه او      )58(!! گردد، ودرونش از غصه واندوه لبريز و آكنده شود

و نسـبت بـه ايـن    [پنهان مي شـود  ] در جايي كه او را نبينند[داده اند، از قوم و قبيله اش 
آيا آن دختر را با خواري نگه دارد يـا بـه   ] پيش آمد در انديشه اي سخت فرو مي رود كه

 »)59( .بد داوري مي كنند] نسبت به دختران! [آگاه باشيد! زور، زنده به گورش كند؟
كرد، آن زن چـون كـاال و ثـروت مـرد در بـين       قبل از اسالم اگر همسر خانمي وفات مي

به ازدواج يكي از فرزندان يا خويشان  او راخواستند  شد، اگر مي بازماندگانش به ارث برده مي
                                                 .گشت شد، و تا دم مرگ نزد آنها اجير مي ند، در غير اينصورت از ازدواج منع ميدآور درمي

اسالم با قوانين عدل الهي بر تمام اين عادتها و رسم و رسـومهاي جاهليـت خـط بطـالن     
كشيد، و قوانين و دستوراتي براي بشريت به ارمغان آورد كـه حـق زن و مـرد را بـه بهتـرين      

         .را درآيدكرد، تا عدالت اجتماعي بشكل بسيار دقيق به اج صورت رعايت مي
 :و فرمودند. وشادوش مرد قرار دادزن را در شرف و مكانت انسانيت د پيامبر اكرم 

 .)107F1(»إِنما النساُء شقَائق الرجالِ«
 .)نهايندخانمها خواهران مردها ـ و در ساختار جامعه دوشادوش ـ آ(

يچ جنـگ و تضـادي در   ه. خورد بر خالف آنچه در بسياري از مكاتب بشري به چشم مي
اسالم بين جنس مرد و جنس زن وجود ندارد و آنچه دشمنان اسـالم در ايـن زمينـه مطـرح     

ها و تصورات خودشان كه آنرا بـر اسـالم    سازند در واقع تصويري است از بيماري انديشه مي
ي  جامعـه . زن و مرد است مياناسالم دين برادري و برابري و همسري و تكامل . چسپانند مي

اسالمي بر مبناي همكاري و همياري اين دو عنصري كه اسالم آنها را برادر و خواهر خوانده، 
                                                 .يابد تكامل مي

                                           
 .يت امام احمد و امام ابوداود و امام ترمذيبه روا )1(
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ي برابري زن و مرد را تا بدانجا پيش برده كه نه تنها در ايمان بخداوند و  قرآن كريم قضيه
رابري است بلكه حتي در پاداش و در رسيدن به خداوند و نزديكـي  كار شايسته در بين آنها ب

                 .دهد و تقرب بدو نيز ميدان مسابقه هيچ برتري و اولويتي به جنسي در مقابل جنس ديگر نمي
         :فرمايند خداوند متعال مي

﴿        

       

        

      ﴾ ]َزَاباأل35: ح[ 

به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مـردان مطيـع   «
ستگو، مردان صابر و شكيبا و فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان را

زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفـاق كننـده و زنـان انفـاق     
دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مرداني كـه بسـيار    دار و زنان روزه كننده، مردان روزه

همـه آنـان مغفـرت و    كنند، خداوند براي  به ياد خدا هستند و زناني كه بسيار ياد خدا مي
 »)35(. پاداش عظيمي فراهم ساخته است

         :فرمايند و خداوند متعال مي

﴿                 

      ﴾ ]40: غافر[ 

االّ به مثل آن مجازات نشود، و ) آنجا(كرده ) در دنيا(هر كس كار بدي ) و بدانيد كه(«
هر كه از مرد و زن عمل صالح به جا آورده در صورتي كه با ايمان باشند آنـان در بهشـت   

 .»دار گردندبرخور) شمار و نعمت بي(حساب  جاودان داخل شوند و آنجا از رزق بي
حبب إِلَي من «: فرمودند محبت و شفقت خاصي به خانمها داشتند، و مي و پيامبر خدا 
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لَاةي الصنِي فيةُ عقُر لَتعجو ،الطِّيباُء وسالن اكُمين108(»دF1(.         
قـرار داده   ني من در نمازاز دنياي شما زنها و عطر نزد من عزيز شده است، و چشم روش(

 . )شده است
شمرده به آنها  توان تصور كرد پيامبري كه زنها را دوست داشته و عزيز مي پس چگونه مي

                 !ظلم و ستم ورزد، و يا آنها را تحقير كند؟
و همانطور كه قرآن كريم عادات و رسوم ننگين زنده بگور كردن دختران و احسـاس بـه   

بسـياري از   ري و پست شمردن آنها را از بين برد، پيـامبر اكـرم   ذلت و خواري از دختر دا
شد را در جامعه اصالح نمـود، و مـردم را بـه     رسمهايي كه در آن ستمي بر زن روا داشته مي

هـر  : و اعالم داشت كـه . تربيت دختران و نيكي و شفقت و مهر ورزيدن به آنها تشويق نمود
وغشان بر عهده گيرد، روز قيامت من و او چـون  كس سرپرستي دو دختر را تا سن رشد و بل

(اين دو انگشت دستم در كنار هم خواهيم بود
109F

2(.         
فرد مسلمان تنها با رعايت و پرورش دختران خود، و حفاظت و خدمت آنها تـا بـه   ! آري

 شود ميسن رشد و تكليف برسند، از چنان جايگاه و مكانت بزرگي در روز قيامت برخوردار 
         ..زند ميو همراه او قدم  ركاب پيامبر اكرم كه در 

هر كس سه دختر يا سه خواهر، يا دو دختر : فرمايند مي و در حديثي ديگر آن حضرت 
يا دو خواهر داشت، و با آنها به نيكوئي رفتار نمود و از خداوند در حق آنها ترسيد، بهشت از 

(آن اوست
110F

3(.         
به آمـوزش و پـرورش زنهـا     ز تاريخ بشريت حضرت محمد بزرگترين معلم انسان سا

دادند، تا جائي كه روزي را براي تعليم زنها مشخص كرده بود، كه در جـائي   بسيار اهتمام مي

                                           
 .به روايت امام احمد و امام نسائي، وألباني حديث را صحيح شمرده است )1(

  .به روايت امام مسلم نيشابوري )2(

 .به روايت ترمذي، و الباني آنرا صحيح دانسته است )3(
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از آنچه خداوند بدو آموخته بـود   و بردند نزد آنها تشريف مي شدند، و پيامبر خدا  جمع مي
(دادند به آنها ياد مي

111F

1(.                                 
هرگـز زن را   پيامبر خدا . كنند بر خالف آنچه مغرضان كينه توز بر عليه اسالم تبليغ مي

ي خانـه و تربيـت و    در خانه زنداني نكرده است، بلكه در كنـار اينكـه زن مـديريت مدرسـه    
توانـد   ساختن آينده را بر عهده دارد، با زينت حجاب و احترام به حياء و عفـت خـويش مـي   

براي برآوردن احتياجات خويش و ديد و بازديد از خويشان، و عيـادت بيمـاران، و خريـد و    
و همچنين مشاركت در نماز جماعـت يكـي از حقـوق زن    . فروش در بازار نيز نقش ايفا كند

: فرمايند مي آن حضرت . است كه پيامبر از بازداشتن زنها به رفتن به مسجد منع كرده است
(تان به مسجدها نشويدخانمهاي نمانع رفت

112F

2(.                                 
بـه  : فرمـود  كـرد، و مـي   و هميشه جامعه را به رسيدن به خانمها و احترام آنها سفارش مي

(نيكي كردن به خانمها سفارش كنيد
113F

3(.                 
و  و از نيكي به زنهاست كه با آنهـا بخـوبي برخـورد شـود، و حقوقشـان ضـايع نگـردد،       

احساساتشان مورد احترام قرار گيرد، و بهـيچ صـورتي بـه آنهـا كـوچكترين اذيـت و آزاري       
 .رسانده نشود

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(

 .ام ابوداود سيستانيبه روايت امام احمد و ام )2(

 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري )3(



 

 

 :سي و يكمدرس 
 )2(و زن  پيامبر اكرم 

مردان را در انفاق كردن، و دست و دل باز بـودن بـر همسرانشـان تشـويق       پيامبر اكرم
كنـي،   كسب رضايت الهي خرج نمي هيچ مالي را براي: فرمايند مي آن حضرت . كرده است

مگر اينكه اجر و پاداشش را از خداوند دريافت خـواهي كـرد، حتـي آنچـه را كـه در دهـان       
(گذاري همسرت مي

114F

1(.                         
هاي اصلي ثبات زنـدگي اجتمـاعي اسـت، و     اهتمام دادن به همسر و خانواده يكي از پايه

نهايت سعي و تالش خود را بخرج داده، اصـول   بر خدا براي استحكام بخشيدن به آن پيام
خرج بر خانواده را  بطور مثال؛ پيامبر اكرم . اند و ضوابط و قوانين خاصي در اينباره گذاشته

بهترين دينار، آن ديناري اسـت  : فرمايند مي بهترين خرج يك مرد اعالم كرده، آن حضرت 
(كند اش خرج مي كه مرد براي خانواده

115F

2(.                                         
اگر مرد خـانمش را آب بنوشـاند، نيـز از خداونـد اجـر و پـاداش       : اند و همچنين فرموده

(خواهد گرفت
116F

3(.         
يكي از شاگردان مكتب رسالت با شنيدن اين خبر دويد و همسرش   عرباض بن ساريه

 .ريف كردرا برايش تع را آب نوشانيده، اين حديث پيامبر 
شاگردان وپيروانش تا بروز قيامت را اين چنين آموخت تا با خانمها با كمال  پيامبر اكرم 

خوش اخالقي و شفقت و مهر و عطوفت برخورد كرده، از هيچ خيـر و نيكـي در حـق آنهـا     
 .دريغ نورزند، و به نيكويي و سخاوت بر آنها خرج كنند

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم )1(

 .به روايت امام مسلم نيشابوري )2(

 .حسن دانستهرا حديث  اينلباني آبه روايت امام احمد،  )3(
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ا از كرامت و شهامت و مردانگي و معـدن و  و خوش اخالقي و برخورد نيكو با خانمها ر
بهتـرين شـما آنهـائي هسـتند كـه بـراي       : فرمايند مي آن حضرت . اصالت مرد دانسته است

(همسرانشان بهترين باشند
117F

1(.         
آن . انـد  اش را بـدل گيـرد، منـع فرمـوده     و از اينكه مردي بر زنش خشم ورزد، و يا كينـه 

ي بر زن مؤمني كينه نورزد، اگر يك اخالق و رفتاري از او هيچ مرد مؤمن: فرمايند حضرت مي
(پسندد را نپسنديد رفتار و اخالقي ديگر را مي

118F

2(.                                 
كـرد   كرد، و آنها را تشويق مي ديد ايجابي را در مردان زنده مي با اين روش پيامبر خدا 

و از لغزشـها و نكـات منفـي    . توجه داشته باشند ي زنها نكات مثبت و رفتارهاي شايسته بهتا 
زيـر و رو كـردن   بينـي   زرهو با عينكهاي سـياه   ،منفي هايچشم پوشي كنند، چرا كه برخورد

توزيهـا در بـين دو    كدورتهاي طوالني، و بدبينيها و كينه ايجاد باعث ،منفي و اشتباهات تنكا
                                             .شود ستون اصلي خانواده مي

آن حضرت هميشه به نرم خوئي و شفقت و مهر به خانمها امـر كـرده، از زدن زنهـا منـع     
را  ـ زنها ـ   كنيزكان خدا: از دستورهاي گهربار آن حضرت به مردان اين است كه. فرمودند مي

(نزنيد
119F

3(.             
د پروردگار تهديد كرده آزارند را به عذاب و بازخواست شدي و كساني كه زنها را مي

                 .)120F4(»الْيتيمِ واملرأَة: اللهم إِني أُحرج حق الضعيفَينِ«: فرمايند مي. است
 ).من از حق دو گروه؛ يتيم و زن، در حيرتم! بار الها(

بدين معني كه؛ هر كـس بـه ايـن دو صـنف سـتمي روا دارد، خداونـد از او درنخواهـد        

                                           
 .به روايت امام احمد وامام ترمذي )1(

 .به روايت امام مسلم )2(

 .ه روايت امام ابو داود سجستانيب )3(

 .به روايت امام احمد وامام ابن ماجه )4(
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 .دنيا و آخرت مورد بازخواست و عذاب الهي واقع خواهد شد ذشت، و او درگ
اين محـدوده  . اي در نظر گرفته است اسالم براي خانواده يك حريم خاص و تقدس ويژه

اي است از اسرار پنهان، و يك فضائي است پر از مهـر و شـفقت و    عبارت از يك صندوقچه
مردها را از افشا كـردن اسـرار خانمهايشـان     اكرم از اينروست كه پيامبر . خوبيها و گذشتها

بشدت برحذر داشته، و همچنين خانمها را از اينكه اسرار همسرانشان را درز دهند منع كـرده  
از افرادي كه بدترين جايگاه را نزد خداوند در قيامت دارند، : فرمايند مي آن حضرت . است

شـود سـپس رازش را    با او همبسـتر مـي  كند، و زنش  آن مردي است كه به زنش نزديكي مي
(كند فاش مي

121F

1(.                                                 
براي خانمـان همـين بـس كـه آن حضـرت مـردان را از        از احترام و اكرام پيامبر خدا 

 جابر شاگرد و يار پيـامبر خـدا   . زني بد، و در پي لغزشهاي زن بودن، منع كرده است گمانه
اش وارد شود، بـه گمـان    خبر به خانه از اينكه مرد شب هنگام و بي پيامبر خدا : رمايندف مي

(اند منع فرموده ،اش اثبات خيانت يا يافتن گناه و لغزشي از خانواده
122F

2(.                                                 
و رحمـت و شـفقت   از لطـف   اي و نشـانه  در برخورد با همسرانشان آيتـي  پيامبر خدا 

     .بودند
در خانه چكار  پيامبر خدا : پرسيدم ل از مادر مؤمنان عائشه صديقه: گويد األسود مي

شـد، بـه    پيامبر در كارهاي خانه شريك بودند، و چون وقت نماز مي: كردند؟ ايشان گفتند مي
(رفتند نماز مي

123F

3(.                                 
و با سخنان شيرين و حرفهـاي زيبـا بـا    . كردند از خود راضي مي و هميشه همسرانشان را

                 .كردند شان را شاد مي كردند و دلهاي آنها شوخي مي

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(

 .به روايت امام بخاري و امام مسلم )2(

 .به روايت امام بخاري و امام مسلم )3(
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دوستي و عشـق و محبـت و عالقـه پيـامبر و همراهانشـان نمـادي اسـت از سـعادت و         
خشـم و   من: فرمودند ل به همسر مهربانشان عائشه روزي پيامبر . خوشبختي و محبت

دهـي   يا رسول اهللا، چطور تشـخيص مـي  : عائشه گفت! كنم رضايت تو را بخوبي احساس مي
. گوئي؛ بله، سوگند به پروردگار محمد وقتي راضي و خشنودي مي: من راضيم يا نه؟ فرمودند

بلـه، كـامال   : مادر مؤمنان گفت. گويي؛ بله؛ سوگند به پروردگار ابراهيم و اگر خشم گرفتي مي
                     )124F1( !توانم جز با نام شما قهر كنم سوگند به خدا، اي رسول اهللا، كه نمي. ماستحق با ش

كه محبت سرشار پيامبر قلب همسرانش را شيفته خود كـرده بـود، و آن عشـق و    ينيعني ا
و در نهايت نـاراحتي  . گرفت اي ثابت و ماندگار بود و هرگز تغييري در آن صورت نمي عالقه
                         !توانست به دلهايشان راه يابد نمي رضايت كوچكترين خشمي بر ذات پاك پيامبر  و عدم

و . هرگز ايشان همسر اولشان خديجه كبري را از ياد نبردنـد . پيامبر آيتي از وفا و مهر بود
 .سالها پس از وفات خديجه صورت و ياد او در قلب و دل پيامبر زنده بود

آوردنـد،   اي مـي  هديه اگر براي پيامبر : گويد ؛ حضرت انس مياگرد پيامبر خادم و ش
                                 .اين را براي فالني كه از دوستان خديجه بود، ببريد: فرمود مي

، و اين است احترام شـاياني كـه اسـالم    اين است جايگاه و مكانت زن نزد رسول خدا 
 .كرده است ن ثبتبه صورت قانوبراي زن 

                 اند؟ اي كه صبح و شام با شعار آزادي زن گوش فلك را كر كرده كجايند بوقهاي توخالي
                         )125F2(!كنند؟ ي گوشهايشان نمي اي از اين معاني واال و مفاهيم برجسته را حلقه چرا گوشه

                                           
  .به روايت امام بخاري و امام مسلم )1(

و در . شود اق رابطه شوهر و همسري در خانه برقرار ميي روابط اجتماعي بر مبناي ميث اساسنامه )2(
ي مقدس قويتر و پايدارتر باشد، بهمان اندازه استحكام جامعه پايدارتر و  واقع هرچند اين رابطه

                         .تزلزلهاي اخالقي از آن دورتر خواهد بود
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اين . ساله بود ازدواج كردند 40ه زني سالگي با خديجه دختر خويلد كه بيو 25در سن  پيامبر خدا 

سالگي، رسول خدا را كه  65سال دوام داشت، كه پس از آن خديجه در سن  25ازدواج مبارك 
 . ساله بود تنها گذاشته، به پيك حق لبيك گفت و بديار باقي شتافت 50مردي 

براي او  پيامبر اكرم و . خديجه پا به پا همراه و همگام پيامبر خدا در دعوت و تالش او شريك بود
و هرگز در زندگي خديجه با . احترام ومكانت شاياني قائل بودند، و او را بسيار دوست داشتند

                 .آورد ـ ازدواج نكردند ي آنروز بدو فشار مي خانمي ديگر ـ هر چند عرف و تقاليد چندزني جامعه
ن بس كه خديجه اولين كسي بودند كه به رسالت پيام مثالي و نمونگي اين ازدواج همي و در شرافت و بي

         .ايمان آوردند آور توحيد حضرت رسول اكرم 
چه ابلهند و نادان آن كوردالن و بيمار ضميراني كه پيامبر خدا را به خاطر ازدواجهاي متعددشان زير 

         !..برند سؤال مي
و آن كسي كه ازدواجهاي متعدد كرد . ه ازداوج كردندسال 40ي  در حقيقت محمد جوان تنها با يك بيوه

         !!..ساله 50پيامبري است 
! سالگي سن ازدواجهاي شهوت نيست 50اند كه سن  اين كوردالن حقود و كينه توز تاكنون درك نكرده

هدفي  ولي پيامبر خدا . عمري است كه انسان ديگر تمايل زيادي به ازدواج و تجديد فراش ندارد
ي  و ازدواجهاي او در آن جامعه. كرد ي بشريت را دنبال مي سيار عظيم و بزرگ براي ساختن جامعهب

، هر يك از براي رسيدن به مقصدي خاص كشيد مينوسازي كه پيامبر خشت اصالح آن را بدوش 
چون؛ دعوت قبايل مختلف عرب به اسالم، اصالح و همبستگي و برقراري وحدت اجتماعي در بين 

مختلف، تربيت دعوتگراني كه مسائل ديني مربوط به خانمها را همراه با تصويري از الگوي قبائل 
زندگي خانوادگي به آيندگان منتقل سازند، در كنار ترسيخ معاني تكافل اجتماعي و سرپرستي 

                                                     .به مؤمنان و به بشريت، بوده است... سرپرست و زنان و خانمهاي بي بيوه
 !آيت وفاست در زندگي خانوادگي پيامبر خدا 

ورق زدن زندگي شخصي . بود ي پيامبر اكرم  محبت و دوستي و وفا رنگ و بو، و ساز و برگ خانه
او درسي است عميق،   چرا كه هر لمحه. مانند انسانيت نياز به سالها وقت دارد اين نمونه و الگوي بي

                                         .توان نگاشت ي است از اخالق و سازندگي، كه در فهم آن كتابها مي او مدرسه و هر درس
         :كنيم تنها در اين چند خط به يك نشانه از وفاي او با همسر اولشان خديجه كبري اشاره مي
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و وزير و مستشار خود ابوبكر بهترين يار براي قدرشناسي از  عائشه تنها دختري است كه پيامبر خدا 

، آن كسي كه خداوند از باالي عرش عزت و شرف خويش او را به عنوان دوست و همراه صديق
، با دختر او ازدواج كرد، تا مسئوليت نقل مباشر مسائل فقهي )40 :توبهال[پيامبر به تاريخ معرفي نمود 

و اين بانوي بزرگوار به بهترين وجه در زمان . ه گيردو شرعي خانه و خانواده را به مسلمانان به عهد
بانوي "آن حضرت و پس از رحلتشان اداي واجب نمودند، و مسلمانان از اين مادر خود به نام 

                 .كنند ياد مي "دانشمند اسالم
ي  وعالقهبا وجودي كه عائشه در پيش پيامبر بسيار عزيز و گرامي بود، و آن حضرت او را با عشق 

كردند، و آخرين لحظات عمر  ـ صدا مي"سرخ گونه"خاصي با نامها و صفتهايي دلربا چون؛ حميرا ـ
                         .بردند مباركشان را نيز در كنار او سپري نمودند، از وفاي آن حضرت به خديجه رشك مي

رخوردار بودند، تصاويري بسيار گوياي اي ب از چنين جايگاه ويژه همين عائشه كه در قلب پيامبر خدا 
                 :فرمايند محبت و عشق و عالقه از وفاي آن حضرت منعكس مي

                         .كرد آمد، مگر خديجه كه پيامبر هميشه از او ياد مي مرا به حال هيچ كس رشك نمي: گويد عائشه مي
برد كه همسران  گذرد، و هنوز پيامبر آنگونه از او نام مي ها ميتوجه داشته باشيد، كه از وفات خديجه سال

                         !...برند آن مقام به حالش رشك مي
كسي كه سالها قبل از ! از هيچ زني آنقدر غيرتم نيامد كه از خديجه: در روايتي از عائشه آمده است

كردند، و خداوند به  بسيار از او ياد مي  چونكه رسول اهللا. وفات كرده بود ازدواجم با پيامبر 
و هرگاه گوسفندي . ي كاخي از جواهرات در بهشت بدهد پيامبرش دستور داده بود تا به او مژده

شد گوشت هديه  ي دوستان خديجه تا نيازشان برآورده مي به همه بريديم رسول اكرم  سرمي
                                                 )230/ 4بخاري . (كردند مي

گويد، احيانا از شدت اظهار محبت رسول خدا به خديجه كمي  شاگرد با وفاي رسول خدا؛ عائشه مي
كردند به  آن حضرت شروع مي! انگار در دنيا هيچ زني جز خديجه نبود:... گفتم شدم و مي دلخور مي

 4بخاري . (رزندان من از او هستندتعريف كردن از خديجه، و اينكه ايشان چنين و چنان بودند، وف
/231(                                 

پيامبر با . روزي هاله دختر خويلد ـ خواهر خديجه ـ اجازه خواست: كند روايت مي  مادر مؤمنان؛ عائشه
من از اين برخورد پيامبر بسيار غيرتم ! خداي من هاله است: شادي از جايشان برخواستند و گفتند



   

 177 )2(و زن  پيامبر اكرم : و يكمسي درس 
 

 

                                                                                                             
بري، خداوند بهتر از او را به  چقدر اسم همين پيره زن قريشي كه سالهاست مرده را مي: گفتم .آمد

                         )134/ 7مسلم ! (شما داده است
روزي كه همه به : فرمودند داده مي پيامبر اين اعتراضها و پرخاشهاي غيرت همسرانش را با لبخند جواب 

روزي كه همه مرا دروغگو خواندند، خديجه بود كه . من ايمان آوردمن كفر ورزيدند خديجه به 
. روزي كه مردم  مرا از همه چيز منع كردند، خديجه بود كه مرا شريك مالش كرد. حرفم را پذيرفت

                 ).275/  4و االصابه  279/ 4استيعاب (
ر با خوشروئي از او پذيرائي كرد، و با او پيامب. به ديدنمان آمد "حسانة المزنية"روزي پيرزني به نام 

ايشان از : اين پيرزن كيست؟ فرمودند: پرسيدم از رسول خدا . نشست و مشغول گفت و شنود شد
 !!..دوستان خديجه بودند

روح و روان و جان و مالمان فداي تو اي پيامبر !.. ( آيا وفا و محبت و دوستي بيشتري سراغ داريد؟
 )مونه و الگوي انسانيتو اي ن. محبت و وفا

 :بشنو اين قصه را و درياب عمق حكايت وفا و انسانيت الگوي واالي بشريت را
شركت كرده  "بدر"ابوالعاص داماد پيامبر خدا ـ شوهر دخترشان زينب ـ كه در صف كافران در معركه 

لغي مال همراه با همسر او زينب كه در آن هنگام هنوز در مكه بود مب. بود به اسارت مسلمانان درآمد
در شب ازدواجش به او هديه كرده بود را براي رهائي شوهرش به  "خديجه"گردنبندي كه مادرش 

پس از ديدن آن گردنبندي كه پس از سالها هنوز آنرا به خاطر داشت،  پيامبر خدا . مدينه فرستاد
سپس . به گريستن سال سعادت و خوشبختي در كنار خديجه بيادش آمده، بي اختيار شروع كرد 25

دادند اجازه خواست تا گردنبند را  از ياران با وفايش كه چون پروانه دور شمع نبوت او جان مي
و آن حضرت گردنبند ـ يادگار . هاي محبت با كمال سعادت رضايت دادند ي آن پروانه همه. برگرداند

                         ).305/ 4يعاب ، االست 306/ 4االصابه . ( خديجه كبري ـ را به دخترشان بازگرداندند
از تصاوير پرفروغ وفاي اين شوهر نمونه و الگو همين بس كه او در حالي چشم از جهان فرو بست و 
به پيك حق لبيك گفت كه سرش در آغوش همسرش مادر مؤمنان؛ عائشه صديقه ـ بانوي دانشمند 

         . يدي درويشي همسرش نيز دفن گرد و در كلبه. اسالم ـ بود
 ...و وفا پس از وفات... و وفا در وفات... وفا در زندگي
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جان ما در راه آن انسان كامل؛ الگوي وفا از ما بستان، و در ركاب او ما را برانگيز، و در .. بار الها.. الهي 

 ...كنار او در بهشت برين جايمان ده
         :ادگيهاي اين دين براي استحكام روابط خانو از جمله اساسنامه

﴿ :دهد خداوند متعال به مؤمنان دستور مي     ﴾ ]و با زنان خود بطور « ]19 :نساءال

         .»معاشرت كنيد) در گفتار و در كردار(شايسته 
ما ومن از تمامي ش. اش بهترين باشد بهترين شما كسي است كه براي خانواده: فرمودند پيامبر اكرم 

                 )639/ 1، ابن ماجه 709/ 5ترمذي . (ام بهترينم براي خانواده
ي ايمان خوش اخالقترين آنها، و مهربانترينشان براي  از كاملترين مؤمنان در درجه: و همچنين فرمودند

         )9/ 5ترمذي . (خانوادهايشان هستند
هترين و خوش برخوردترين آنها با همسرانشان، خوش اخالقترين مؤمنان و ب: فرمودند و همچنين مي

         )466/ 3، ترمذي 636/ 1ابن ماجه . (كاملترين آنها در ايمانند
ي  در اين باره همين بس كه بشنويم عبداهللا فرزند عمر چگونه جايگاه و مكانت زن و همسر را در جامعه

                 .كشد براي ما به تصوير مي پيامبر اكرم 
از تند سخن گفتن و كمترين حركتي كه احيانا باعث رنجش  در زمان پيامبر خدا : گويند ايشان مي

تا مبادا آياتي از قرآن نازل شود و ما را مورد بازخواست قرار . خانمهايمان شود بشدت هراس داشتيم
         )146/  6بخاري . (دهد



 

 

 :دوم درس سي و
 عدالت پيامبر خدا 

مكتبي است كه همواره در كنار مظلوم است . تب عدل و انصاف و دادگري استاسالم مك
 .تا حقش را از ظالم بگيرد، و خود از ظلم و ستم و استبداد و ديكتاتوري بيزار است

پروردگـار يكتـا   . كنـد  اين آخرين ديانت آسماني پيروانش را بر عدل و انصاف تربيت مي
               :فرمايند مي

﴿       ﴾ ]90: النحل[ 

به راستي خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمـان مـي دهـد، و از    «
] ايـن حقيقـت  [شما را اندرز مي دهد تـا متـذكّر   . فحشا و منكر و ستم گري نهي مي كند

 .»]سعادت دنيا و آخرت شماست ي، ضامنكه فرمان هاي اله[شويد 
        :فرمايند و همچنين آفريدگار يگانه مي

﴿           ﴾ ]8: ةالمائد[ 

لت، گـواهي  همواره براي خدا قيام كنيد، و از روي عدا! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
عـدالت كنيـد، كـه بـه     ! ، شما را بـه گنـاه و تـرك عـدالت نكشـاند     قوميدشمني با ! دهيد

دهيـد، بـا    خدا بپرهيزيد، كه از آنچه انجـام مـي  ) معصيت(و از ! پرهيزگاري نزديكتر است
 »!خبر است

و همه مردم حتـي  . كند عدالت اسالمي قانون را بر تمام افراد جامعه بطور يكسان اجرا مي
        .باشد، در برابر قانون خدا برابرند ر دختر رسول خدا اگ

قريشـيان  . سرقت كـرد  »بني مخزوم«در روايات تاريخي آمده است كه خانمي از اشرافيان 
اي  هاي اشرافي است بگونـه  بسيار پريشان شدند، و به فكر افتادند تا سزاي او را كه از خانواده

در حق او شفاعت كرده، حد سرقت را از او دفع  خدا  و خواستند نزد پيامبر. تخفيف دهند
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كسي جـز  : با خود گفتند. صحبت كند  اهللاكرد در اين باره با رسول  كسي جرأت نمي. كنند
                      .اسامه بن زيد كه بسيار نزد پيامبر عزيز و محبوب است جرأت چنين كاري ندارد

ادخواهي آوردند؛ اسامه بن زيد درباره او با پيـامبر  براي د چون آن زن را خدمت پيامبر 
بسيار برآشفته خشـمگين شـدند، و چهـره مباركشـان از شـدت       پيامبر خدا . صحبت كرد

كنـي؟   آيا در حدي از حدود الهـي شـفاعت مـي   : سرش داد زد. گشت ناراحتي و خشم سرخ
               !).شوي يعني باعث تعطيلي آن مي(

، پس از حمد و ثناي پروردگار هدر بين يارانش ايستاد روز پيامبر خدا بعد از ظهر همان 
، اين بـود كـه چـون اشـرافيان     شدآنچه باعث هالك و بربادي ملتهاي پيش از شما : فرمودند

زد قانون را بر  گذشتند، و اگر فقير و ناتواني دست به سرقت مي كردند از آنها درمي سرقت مي
ه پروردگاري كه جانم در اختيار اوست اگر فاطمـه دختـرم دزدي   سوگند ب. كردند او اجرا مي

(كنم كند دستش را قطع مي
126F

1(.                                    
اين است عدالت پيك آسمان كه در برابر قانون همه برابرند، عدالت الهي بين اشـرافيان و  

يت هيچ فرقي قائل نيسـت، همـه   ها، و بين ثروتمندان و مستمندان، و بين پادشاه و رع پابرهنه
        .در مقابل ترازوي حق و عدالت مساويند

كتـاب   جلـد را به تصوير كشيم، نياز به نوشـتن هـزار    اگر بخواهيم عدالت پيامبر خدا 
        :كنيم خواهيم داشت، در اينجا تنها به چند مثال از عدالت و دادخواهي او اشاره مي

من تا رسول : مادرم پرخاش كرده گفت. اي داد رم به من هديهپد: گويد نعمان بن بشير مي
مـن بـه   : رفتـه گفـت    اهللاپدرم نزد رسـول  . شوم اين كار را تأييد نكند راضي نمي خدا 

                                           !شود مگر اينكه شما رضايت دهيد ام، ولي مادرش راضي نمي اي داده فرزندم هديه
               !اي؟ هاي مشابهي داده آيا به ساير فرزندانت هديه: پرسيدند  آن حضرت

از خداوند بترسيد، و بين فرزندانتان عدالت را رعايـت  : فرمودند رسول اهللا . خير: گفت
                                           

 .بخاري و امام مسلمبه روايت امام  )1(
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 .كنيد
(پس گرفتاش را  پدرم بازگشته هديه

127F

1( .        
: پسـران ديگـري نيـز داري؟ گفـت    آيا : از او پرسيدند و در روايتي آمده كه پيامبر خدا 

پس من بر چيزي : فرمودند. خير: اي؟ گفت هايي مثل اين داده آيا به همه هديه: فرمودند. آري
(دهم كه در آن ظلمي باشد گواهي نمي

128F

2(.                      
كردنـد، ذوالخويصـره تميمـي آمـد و      اموالي را بين مردم تقسيم مـي  روزي پيامبر خدا 

        !عدالت را رعايت كن ول خدا اي رس: گفت
را رعايت نكنم، پس چه كسـي   عدل و انصافاگر من ! واي بر تو: فرمودند پيامبر اكرم 

(ام عدالت را رعايت خواهد كرد؟ اگر من به عدالت رفتار نكنم هالك و برباد شده
129F

3(.        
تربيـت داده، او را سـرور   بهترين صفات نمونه  برپروردگار عالم پيامبر و فرستاده خود را 

رود چنين شخصي تار مويي  دو جهان قرار داده، و امين وحي خود نموده، آيا هرگز گمان مي
        !از عدالت و داد منحرف شود؟

دادگـران و عـدالت   : فرمايند چگونه امكان دارد ايشان عدل نورزند در حاليكه خودشان مي
آنهـايي كـه در دسـتورات و در    . ر قـرار دارنـد  گان در روز قيامـت بـر منبرهـايي از نـو     پيشه

(كنند هايشان و در هر آنچه مسئوليتي را به عهده دارند عدالت را رعايت مي خانواده
130F

4(.                             
عـدل و انصـاف را بصـورتي مثـالي و     . پيامبر در خانه نيز نمادي از عدل و انصاف بودنـد 

هر آنچه داشـت از مسـكن و مـال و ثـروت را بـه      . آوردند نمونه در بين همسرانشان بجا مي
كردند، وقتشان را نيز با رعايت انصاف و عدالت بين آنهـا   صورت متساوي بين آنها تقسيم مي

                                           
 .امام بخاري و امام مسلميت به روا )1(

 .امام بخاري و امام مسلمبه روايت  )2(

 .امام بخاري و امام مسلمبه روايت  )3(

 .امام مسلمبه روايت  )4(
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براي هر يك از همسرانش اتاقي . گذراندند تقسيم كرده بودند، هر شب را نزد يكي از آنها مي
كردند، و قرعه بنام هر كس آمـد   ها قرعه كشي ميرفتند بين آن و اگر به سفر مي. ساخته بودند

در روزهاي آخر عمر مباركشـان؛ هنگـامي   . شد در سفر شرف همراهي آنحضرت نصيبش مي
كه بيماري بر ايشان شدت گرفته بـود نيـز بطـور تسـاوي بـين اتاقهـاي همسرانشـان منتقـل         

با شدت بيمـاريش  و وقتي همسرانشان احساس كردند، نقل و انتقال بر آن حضرت . شدند مي
دانستند كه آن حضرت ميل دارند در خانـه عائشـه بسـتري شـوند، همـه       مشكل است، و مي

                                                         .مادران مؤمنان به آن حضرت اجازه دادند تا در خانه عائشه تيمارداري شوند
نه عائشه دختر يار غارشان؛ ابوبكر صديق و ايشان لحظات آخر زندگي مباركشان را در خا

و در حاليكه سرشان در آغوش مادر مؤمنان، بانوي دانشمند اسالم؛ عائشه بود جان . گذراندند
 ..به جان آفرين تسليم گفته به پيك حق لبيك گفتند

كردنـد، و تـاريخ زنـدگي ايشـان      و با وجود اينكه نهايت عدالت و انصاف را مراعات مي
ويا از عدل و داد و انصاف آن حضرت، باز هم دستان پوزش بدرگاه حق دراز ايست گ صفحه

اين نهايت ! بارالها: فرمودند كرده، در كمال تواضع و فروتني و خاكساري به درگاه خداوند مي
مراعات تقسيم و انصاف است در آنچه در توان من است، و مرا سرزنش و بازخواست مكـن  

(توان رسيدن به آن نيست در آنچه در دستان توست و مرا
131F

1(.                      
به شدت كساني را كه بيش از يـك همسـر دارنـد، و بـه يكـي بـيش از        و رسول خدا 
كسي كه دو همسر دارد، و به يكي بـيش از  : اند ورزند برحذر داشته فرموده ديگران اهتمام مي

نش كـج ـ و فلـج ـ اسـت      دهد، روز قيامت در حاليكه يك طرف بـد  ديگري تمايل نشان مي
(شود حاضر مي

132F

2(.                             

                                           
 .1271/ 3 السنةفي القرآن و) (اخالق النبي : نگا .، وامام ترمذيبه روايت امام ابو داود سجستاني )1(

 .مسلم نيشابوريبه روايت امام  )2(



 

 

 :سومدرس سي و 
 وفاء رسول اهللا 

        :فرمايند پروردگار يكتا مي. اسالم دين وفا و احترام عهد و پيمانها و ميثاقهاست

﴿    ﴾ ]1: ةالمائد[  

 »!وفا كنيد) و قراردادها(به پيمانها ! ايد كساني كه ايمان آورده اي«
        :فرمايند و مي

﴿      ﴾ ]34: اإلسراء[ 

 .»درباره پيمان بازخواست خواهد شد] روز قيامت[و به عهد و پيمان وفا كنيد، زيرا «
        :كنيم د تالوت ميو در سوره مباركه رع

﴿      ﴾ ]20: الرعد[ 

 .»...شكنند كنند، و پيمان را نمي آنها كه به عهد الهي وفا مي«
اگر كسي با مردمي عهد و پيماني داشت؛ تا بسر آمـدن وقـت   : فرمايند مي و پيامبر خدا 

اي را بگشايد، و يا آنرا محكم كند، مگر اينكـه بطـور دو    ندارد هيچ گره آن عهد و پيمان حق
(جانبه آن عهد و پيمان را بر هم زنند

133F

1(.               
و چون دو سفير مسيلمه كذاب نزد آن حضرت آمدند، و با آن روش زشـت آن حرفهـاي   

ـ  : فرمودند بسيار پليد خود را بر زبان راندند، آن حضرت  ود كـه پيـك كشـته    اگر نه ايـن ب
و از آن روز اين براي مردم يك سنت و قاعده شد كـه سـفير   . زدم شود، گردنهايتان را مي نمي

(يا پيك نبايد كشته شود
134F

2(.               

                                           
 .، و امام ترمذيستانييبه روايت امام ابو داود س )1(

 .به روايت امام ابو داود سجستاني )2(
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در پايبندي به معاهداتش با كفار بيش از آن است كـه بتـوان    تصاوير وفاي آن حضرت 
        .كنيم ره ميدر اين مختصر گنجانيد، تنها به چند مثال اشا

در قصه حديبيه پيامبر در حال نوشتن بندهاي پيمان صلح با سفير قريش؛ سهيل بن عمرو، 
نامه اين بود كه؛ هر مردي از سوي قريش به پيامبر بپيونـدد اگـر    و از بندهاي اين پيمان. بودند

        .چه مسلمان باشد، آن حضرت ملزم است او را به قريش تسليم كند
سـهيل  »پسـر   »ابو جندل«شد، بناگاه  حاليكه ديگر بندهاي صلح با قريشيان نوشته ميو در 
، در حاليكه غل و زنجير بر دست و پايش بود، از پايين شهر مكه فرار كرده، خـود  »بن عمرو

اين اولين موردي است كه بايد ! اي محمد: سهيل برآشفته داد زد. را در بين مسلمانان انداخت
        .شي، و او را به ما برگردانيبدان پايبند با

 .هنوز پيمان نامه امضاء نشده است: فرمودند پيامبر 
        .بندم پس هرگز با شما در هيچ موردي پيمان صلح نمي: او گفت

هـا و   دانست با بازگرداندن يـك مسـلمان نـزد كـافران چـه شـكنجه       كه مي رسول اهللا 
               .اين مورد را براي من بگذار: هيل خواهش كرده فرمودمشكالتي در انتظار او خواهد بود از س

        .بخشم نخير، من او را به تو نمي: سهيل
 .بله، چنين كن: پيامبر
 .هرگز، چنين نخواهم كرد: سهيل

آيـا پـس از اينكـه خـودم را بـه شـما       ! اي مسلمانان: زد و ابو جندل با صداي بلند داد مي
دهيد مرا به كافران تسليم كنند تا در ديـنم مـورد فتنـه و     ام، اجازه مي ندهبرادران مسلمانم رسا

                      !شكنجه قرار گيرم؟
ايشان بسيار سخت بـود،   با دلي آزرده و قلبي رنجور، در اين لحظاتي كه بر پيامبر اكرم 

! اي ابوجنـدل : ودندبا دورنگري خود چشم به آينده دوخته بودند، به ابوجندل تسلي داده فرم
صبر و شكيبائي پيشه كن، و اجر و پاداشت را از خداوند بخواه، و بدانكه خداوند براي تـو و  
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عذر ما را نيز بپذير كـه مـا بـا ايـن     . ساير مستضعفان گشايش و راه نجاتي فراهم خواهد كرد
ـ  ايم، و ما به آنها عهد و پيمانهـايي داده  ملت صلح و پيماني را امضاء كرده م، و آنهـا عهـد و   اي

(كنيم اند، و ما به آنها خيانت نمي  پيمان خدا را به ما داده
135F

1(.                                    
مدتي بعد از اين حادثه ابوبصير يكي از تازه مسلمانان قبيله ثقيف كـه هـم پيمـان قـريش     

قـريش دو  . برساند دا بودند، توانست از بين قريش فرار كرده خود را به مدينه نزد پيامبر خ
نيز به موجب پيمان صلح حديبيـه او   پيامبر خدا . سرباز به مدينه فرستاد تا او را بازگردانند

 .را به آنها تسليم كرد
حـق مسـلمانان بـود، ولـي پيـامبر      با وجود اينكه در ظاهر اين عهدنامه ظلمي آشـكارا در  

كرده بود پايبند بود و عهـد و پيمـانش را   در كمال وفا به تمام بندهايي كه بر آن اتفاق  خدا
        .گذاشت احترام مي

اشـاره   »براء«توان به روايت  اش با كفار مي به ميثاق نامه و از تصاوير وفاي آن حضرت 
قصد عمره كرد، رسولي نزد مردم مكه فرستاد تـا   اند كه چون پيامبر خدا  كرد، ايشان آورده

                      . يرداز آنها اجازه ورود به شهر بگ
آنها نيز شرط كردند كه حق ندارد بيشتر از سه شب در مكه بمانـد، و حـق نـدارد همـراه     

داشته باشد، و حق ندارد كسي را به ديـن خـودش   ) جز شمشير و كمان(خود اسلحه سنگين 
 .دعوت كند

ايـن اتفـاقي   : تاو نوش. نگاشتند طالب مي علي بن ابي ،اين شرط را بين مسلمانان و قريش
               ... است بين محمد رسول اهللا و

گـرفتيم و پيرويـت    دانستيم تو رسـول خـدا هسـتي، جلويـت را نمـي      اگر مي: آنها گفتند
                      ...اين اتفاقي است بين محمد بن عبداهللا و : ولي بنويس. كرديم مي

بن عبداهللا هستم، و سوگند بخدا كه من  سوگند بخدا كه من محمد: فرمودند اهللا  لرسو
                                           

 .بخاريبه روايت امام  )1(
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 .رسول اهللا هستم
حضـرت علـي كـه ايـن     . را پاك كنـد  »رسول اهللا«كلمه : سپس به حضرت علي فرمودند
سوگند بخدا كه هرگز : توانست تحمل كند، برآشفته گفت زورگوئي و قلدري مشركان را نمي

               .كنم آنرا پاك نمي
حضرت علـي نوشـته را جلـوي پيـامبر     . اي ن نشان بده كجا نوشتهبه م: فرمودند پيامبر 

        .را پاك كردند »رسول اهللا«گذاشتند، آن حضرت با دستان مباركشان كلمه  خدا 
داخل مكه شد و روزهاي مـورد اتفـاق پايـان يافـت، كـافران نـزد        و چون پيامبر خدا 

 .به رفيقت بگو كه بيرون شود: حضرت علي آمده گفتند
و از ! آري: فرمودنـد  آن حضـرت  . رسانيد حضرت علي سخن آنها را به پيامبر اكرم 

(مكه خارج شدند
136F

1(. 
آنگونه كه با آنها عهد و پيمان بسته بودند تنها سه روز در مكه مانده، سـپس   رسول اهللا 

 .بيرون شدند
يانـت  آن حضرت به شدت از خيانت و پيمان شكني نفرت داشـتند، و مسـلمانان را از خ  

اگر كسي به مردي امان : فرمودند وفائي به عهد و پيمان شكني برحذر داشته مي ورزيدن، و بي
(داد، سپس او را كشت، من از قاتل بيزارم، اگر چه مقتول كافري باشد

137F

2(.               
هيچ ملتي پيمان شكني نكردند، مگر اينكه قتل و غارت در بين : فرمودند و آن حضرت 

(ر شدآنها منتش
138F

3(. 
جسـت، و   از خيانت كه ضد وفا و عهد باشد به خداوند متعـال پنـاه مـي    و پيامبر خدا 

                                           
 .بخاري و امام مسلم نيشابوريبه روايت امام  )1(

 .نسائي، و الباني حديث را صحيح دانستهبه روايت امام  )2(

لم صحيح دانسته، و الباني نيز روايت را صحيح ارزيابي حاكم، و آنرا بر شروط امام مسبه روايت امام  )3(
 .كرده است
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چيزي اسـت كـه در   برم از  خيانت، كه آن زشت ترين  من به تو پناه مي! بارالها:... فرمودند مي
(است ها پنهان سينه

139F

1(.                       
هر خـائن و پيمـان   : اند رده، و فرمودهخيانت و پيمان شكني را حرام شم و آن حضرت 

(شود شكني را پرچمي است روز قيامت كه بدان شناخته مي
140F

2(.               
: فرمودنـد  شـكند، و مـي   و بارها به صراحت اعالم داشته كه او هرگز عهد و پيماني را نمي

(گذارم من هرگز عهد و پيمانم را زير پا نمي
141F

3(.                      

                                           
 .يستاني، و امام نسائي، و الباني آنرا حسن ارزيابي كرده استبه روايت امام ابو داود س )1(

 .بخاري و امام مسلمبه روايت امام  )2(

 .بي كرده استيستاني، و امام احمد، والباني آنرا صحيح ارزيابه روايت امام ابو داود س )3(



 

 

 :چهارمو  درس سي
   گذشت پيامبر اكرم

ـ        هـدايت و   رايخداوند پيـامبرش را نمـادي از عفـو و بخشـش و گذشـت قـرار داده، ب
 :و به او امر كرد از مردم درگذرد. رستگاري بشريت فرستاد

﴿                  

    ﴾ ]159: آل عمران[ 

و اگر خشن و ! شدي) و مهربان(نرم ]  مردم[= رحمت الهي، در برابر آنان ) بركت(به «
پس آنها را بـبخش و بـراي آنهـا آمـرزش     . شدند سنگدل بودي، از اطراف تو، پراكنده مي

 »!ارها، با آنان مشورت كنو در ك! بطلب
 :و همچنين او را ارشاد نمود

﴿       ﴾ ]13: ةالمائد[ 

عفـو كـن، كـه خـدا نيكوكـاران را دوسـت       ) كار بدشـان را (پس تو از آنها درگذر و «
 .»دارد مي

و . زد ر سيماي او گذشت موج مـي داشت، و د عفو و بخشش را دوست مي رسول اهللا 
                             .گرفت شد آنرا بكار نمي بازخواست و سرزنش و مالمت آخرين دوايي بود كه تا مجبور نمي

و زندگي مباركشان تجسمي است از عفو و بخشش و درگذشت و  سيرت آن حضرت 
ساحل عفو ايـن   است از اقيانوس بياي  جهان شاهد آن بود نمونه ،غفران، و آنچه در فتح مكه

               .رسول هدايت و رشادت
از جمله تصاوير زيباي عفـو آن حضـرت ايـن روايـت شـاگرد نمونـه مدرسـه رسـالت؛         

سـربازان  . گسـيل داشـت   »نجـد «پيامبر گشتي را به سوي : اند ايشان آورده. است ابوهريره
نام داشت، و كدخداي مردم يمامه بود را اسير  »لثمامه پسر اثا«كه  »بني حنيفه«پيامبر مردي از 
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چـه  ! اي ثمامـه : نزد او آمده پرسـيد  پيامبر اكرم . كرده، به ستوني از ستونهاي مسجد بستند
               گوئي؟ مي

دان كه خونخواهاني دارم، و اگـر  باز من جز خوبي نخواهي ديد؛ اگر مرا بكشي : او گفت
خـواهي، آنچـه دلـت     اي، و اگر مال و ثـروت مـي   رها ساختهرها سازي، مرد شكرگذاري را 

                      .خواهد بخواه تا بپردازم مي
اي : در روز بعـد بـه او سـري زده فرمودنـد    . او را رها كرده تشريف بردنـد  پيامبر خدا 

 گفتن چه داري؟ يثمامه، برا
و . و خونخواهـاني دارم  اگر بكشي، خونم بهدر نخواهـد رفـت  . آنچه گفته بودم: او گفت

و اگر مال و . اي، و منتت ارج نهاده خواهد شد اگر منت نهاده ببخشي، شكرگذاري را بخشيده
                      .خواهد بخواه تا به تو پرداخته شود خواهي آنچه دلت مي ثروت مي

سـوم تشـريف   در روز . پيامبر بدون اينكه به او جوابي دهد، او را رها كرده تشريف بردند
اگـر ببخشـي   . آنچه گفتـه بـودم  : اي ثمامه، حرفي براي گفتن داري؟ او گفت: آورده فرمودند

اي، و اگـر مـال بخـواهي آنچـه      اي، و اگر بكشي صاحب خوني را كشـته  شاكري را بخشيده
                      .اي به تو پرداخت خواهد شد خواسته

 .ستور دادند او را آزاد كنندبدون اينكه تعليقي بزنند د رسول اهللا 
هدف از بستن او در مسجد اين بود كه او رفتار مسلمانان و اخالق و كردار آنهـا و نحـوه   

و ايـن  . عبادتشان را به چشمان خود ببيند، سپس با اراده و آزادي كامل خـود تصـميم بگيـرد   
 :هدف به ثمر رسيد

خودش را شست و پاك كـرد،  ه و پس از اينكاثامه فورا به نخلستان نزديك مسجد رفت، 
أَشهد أَنَّ لَا إلـه إِلَّـا اُهللا،   : زانو زده گفت ،و خدمت رسول هدايت. دوباره به مسجد بازگشت

دهم كه معبـودي نيسـت مگـر اهللا يكتـا، و شـهادت       گواهي مي{؛وأشهد أَنَّ حممدا عبده ورسولُه
بخدا كه در روي زمين از چهره  سوگند! ، اي محمد}دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست مي
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كسي به اندازه چهره شما نفرت نداشتم، و امروز چهره شما محبوبترين و عزيزترين چهره در 
سوگند بخدا كه از هيچ دينـي چـون ديـن شـما نفـرت نداشـتم، و امـروز دينـت         . دلم است

چـه دسـتور   سربازان شما مرا در راه عمره دستگير كردند، حاال . عزيزترين دين نزد من است
                      فرمائيد؟ مي

، ايمـان  جان خوداثامه به خاطر اينكه مردم نگويند او زير فشار اسارت، يا به خاطر نجات 
 !آورده، با وجود قناعتي كه به اسالم پيدا كرده بود، تا هنگام آزادي كامل ايمانش را اعالم نكرد

اش را  ها داده، دستور دادند تا برنامه عمره و مژدهپيامبر با آغوشي باز از او استقبال كرده بد
               .كامل كند

و چون اثامه به مكه رسـيد، و قريشـيان نـور ايمـان را در سـيماي او ديدنـد، بـا تعجـب         
               !اي؟ كرده تركاي و  دين نياكانت را  آيا گمراه شده: پرسيدند

و . ام مسلمان شده بلكه هدايت يافته با رسول اهللا خير، : او با افتخار سري باال زده گفت
 يك دانه گندم به شما نخواهد رسيد، مگـر اينكـه پيـامبر اكـرم      »يمامه«سوگند بخدا كه از 

(اجازه فرمايند
142F

1(.        
كند، و چگونه ابرهاي تاريك  را ذوب مي ديبنگر چگونه عفو و بخشش قلبهاي فوال! آري

زند، و چگونـه قفلهـاي كينـه و بغـض و نيرنـگ را از       دلها كنار ميو كبود كفر و شرك را از 
گشايد، و چگونه تاريكيهاي كفر و گمراهي و شرك را با نور ايمـان و اخـالص از    ها مي سينه

                                    ..زدايد دلها مي
اسـت   گر يهـودي  گذشت او از آن زن مكار و حيله ،و از تصاوير بخشش آن حضرت 

و چون پيامبر از اين توطئـه جـان   . كه گوشت زهراگين بخورد آن حضرت داد تا او را بكشد
سالم بدر برد، از دشمني كه قصد جانش داشت و بدترين خيانت را در حق او روا داشته بود، 

ولي خباثت و نيش اين زن عقرب صفت باعث شد يكي از يـاران  ! درگذشت و او را بخشيد
                                           

 .بخاري و امام مسلمبه روايت امام  )1(
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و از آن زن بـه  . به زهر كين او به شهادت رسد »بشر پسر براء بن معرور«بنام  آن حضرت 
        .حكم عدالت قصاص به عمل آمد

بـه   در گشتي با پيامبر خدا : گويند ، ايشان مي و از اين تصاوير روايتي است از جابر
 اي پـر از درختـان خـاردار بـراي     در راه برگشـت در دره . همـراه بـودم   »نجـد «سوي منطقـه  

 پيامبر خدا . هر يكي از ما سايه درختي پيدا كرده زير آن دراز كشيد. استراحت فرود آمديم
نيز در يك ناحيه درختي يافته، شمشيرش را به آن آويـزان كـرده، در سـايه آن درخـت دراز     

               .كشيده خوابيدند
نگذشته بود كـه  ساعتي . از شدت خستگي همه بخواب سنگيني فرو رفتيم: گويد جابر مي

بسـرعت خـود را نـزد آن حضـرت     . خوانـد  را شنيديم كـه مـا را مـي    صداي رسول خدا 
               .ديديم مردي دهاتي ذليل و خوار در آنجا نشسته است. رسانيديم

. بـرويم كشـيد   گرفتـه،  اين مرد شمشير مرا وقتي من خواب بودم :فرمودند پيامبر خدا 
بـه مـن   . او را ديدم كه شمشير كشيده باالي سـرم ايسـتاده اسـت    چون چشمانم را باز كردم،

و حـاال خودتـان   ! اهللا: دهـد؟ بـه او گفـتم    حاال چه كسي تو را از دست من نجات مـي : گفت
               .بينيد كه چگونه در اينجا نشسته است مي

(سپس پيامبر او را بخشيد و به سزاي خيانتش نرسانيد
143F

1(. 
 

                                           
 .بخاريبه روايت امام  )1(



 

 

 :سي و پنجمدرس 
 ود و سخاوت پيامبر ج

در همه چيز نمونه و اسوه و الگو بودند، جود و سخاوت و كرم و بخشش  پيامبر اكرم 
        .تواند بتصوير كشد، و حتي خيال ما مردمان اين زمانه را توان تصور آن نيست او را قلم نمي

كـرم مثـالي    او را در جـود و . مانند بـود  هاي زندگي بي جود و سخاوت او در تمامي اليه
و باالترين درجه سخاوت بخشيدن جان در راه خداوند است، كه جان را نزد پيامبر در . نيست

               .مقابل راه خدا هيچ ارزشي نبود
پيامبر در راه خدا يلي شجاع و دلير بود كه كسي را توان وصف شجاعت او، و يا ايستادن 

ها از همـه بـه دشـمن     ن كرده بود، و در معركهدر صف او نيست، او جانش را براي خدا قربا
        .نزديكتر بود

يارانش را از آنچه خداوند بدو آموخته بود . در نشر علم و دانش نهايت سخاوت را داشت
كرد به آنها همه معاني خير و نيكي را بياموزاند، و در آمـوزش   و هميشه سعي مي. آموخت مي

گيـر نفرسـتاده، او    خداوند مرا سخت: فرمود و مي. اشتآنها نهايت نرمي و شفقت و مهر را د
(خو فرستاده مرا معلمي آسان و نرم

144F

1(.                                    
(من چون پدري براي شما هستم تا آنچه نياز داريد را به شما ياد دهم: فرمودند و مي

145F

2(.        
آنچه احيانا طـرف   سؤالشب جوا همراه با پرسيد، و چون كسي از آن حضرت چيزي مي

و در ذهنش نبود كه بپرسـد را نيـز از بـاب سـخاوت و كـرم در نشـر علـم بـدو          شتنياز دا
آب دريا پـاك اسـت و   : ايشان جواب دادند. روزي كسي از پاكي آب دريا پرسيد. آموخت مي

                                           
 .مسلمبه روايت امام  )1(
 .احمد، و امام ابوداود، و الباني آنرا حسن ارزيابي كردهبه روايت امام  )2(
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(اش حالل مرده
146F

1(.                      
يش و نيازهاي مردم بود، او تمام وقـتش  وقت پيامبر و زندگي و راحتي او در خدمت آسا
كـافي اسـت بـداني كـه دختركـي كنيـز       . در پي برآوردن حاجات و نيازهاي افراد جامعه بود

توانست دست پيامبر را گرفته هر جا دلـش بخواهـد او را ببـرد تـا مشـكلش را برطـرف        مي
(سازد

147F

2(.        
زارش جابر بـن عبـداهللا   به گ و كافي است در باب جود و سخاوت و كرم رسول خدا 

(نه: هرگز از پيامبر چيزي خواسته نشد كه ايشان بگويد: اند گوش دهي كه آورده
148F

3(.        
 .اصال وجود نداشت »نه«كلمه  گويا در لغت نامه پيامبر خدا 

هيچ كسي از پيامبر چيـزي نخواسـت مگـر    : گويد ؛ انس بن مالك، ميخادم رسول اهللا 
ي گوسفندي كه فضاي بين دو كوه  مردي نزد پيامبر آمد، و ايشان رمه. داينكه آنرا به او بخشي

اي مردم ايمان بياوريد، محمد : آن مرد نزد قوم خود رفته گفت. را پر كرده بود را به او بخشيد
(بخشد ترسد به مردم مي چون كسي كه هرگز از فقر و ناداري نمي

149F

4(.                             
نزد او دنياي فاني در . هدايت و رستگاري فرد فرد جامعه ارزش داشت  براي رسول اهللا

اگر خداونـد كسـي را بـه    : فرمود و به يارانش مي. مقابل ايمان يك فرد پشيزي ارزش نداشت
        .دست تو هدايت دهد از دنيا و هر آنچه در آن است براي تو با ارزشتر است

ولي قبـل از  . آوردند ست يافتن به دنيا ايمان ميچه بسا افرادي فقط براي د: گفت انس مي
شد، و ايمـان و اسـالم در    اينكه همان روزشان بسر رسد، غنچه اسالم در دلهايشان شگفته مي

                             ..گشت دلهايشان از دنيا و هر آنچه در آن است با ارزشتر مي

                                           
 .احمد و اصحاب سنن به روايت امام )1(

 .انستهابن ماجه، الباني حديث را صحيح دبه روايت امام  )2(

 .بخاري و امام مسلمبه روايت امام  )3(

 .مسلم به روايت امام )4(
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صـفوان  . سيصد سـر حيـوان بخشـيد    پس از غزوه حنين به صفوان بن اميه پيامبر خدا 
سوگند به خدا كه پيامبر به من چيزهايي بخشيد، و من در دنيا از كسي چـون  : گفت بعدها مي

او نفرت نداشتم، و او ـ با سخاوت و كرمش قلبم را شستشو داد ـ تا جائي كه در دنيا كسـي    
(چون او برايم عزيز نبود

150F

1(.        
و . ترين انسـانها بـود   سخاوتمندترين و خيرخواه  پيامبر خدا: گويد مي ب ابن عباس
آمـد از هـر وقـت ديگـري      براي قرآن خـواني نـزد او مـي     چون جبريل ؛در ماه رمضان

پيامبر در سخاوت و نيكي از نسيم وزان نيز سخاوتمندتر و بـا صـفاتر   . شدند سخاوتمندتر مي
(بودند

151F

2(.                       
گشـتند برخـي    و همراهـانش از حنـين بـازمي    وقتي پيامبر : جبير بن مطعم آورده است

خواستند، آنها با هجوم خـود   روستائيان صحرا نشين خود را به او رسانيده، از او چيزهايي مي
اي كـه روي شـانه    هاي خار كشاندند، يكي از آنها پارچه پيامبر را به سوي صحرائي پر از بوته

لباسم را برگردانيد، سوگند بخدا : ين آنها ايستاده فرمودنددر ب رسول اهللا . ربودپيامبر بود را 
كـردم، و   داشتم، همه آنها را بـين شـما تقسـيم مـي     ها چهارپاياني مي كه اگر به اندازه اين بوته

(يافتيد هرگز مرا بخيل و يا دروغگو و يا ترسو نمي
152F

3(.                                                         
خاوت و كرم با فطرت پيامبر و طبيعـت او سرشـته بـود، و در رگهـاي او جريـان      گويا س

او حتي قبل از برگزيده شدن به پيامبري آيتي بود از اخالق خوب و گفتار شايسـته و  . داشت
 .كردار نيكو، و كرم و سخاوت و بخشش بيدريغ

راء نازل شد، و آن كنيم؛ چون فرشته بر پيامبر در غار ح در اولين تصوير اسالم مشاهده مي
حضرت با ديدن اين حادثه هراسان و حيران و لرزان خود را نـزد همسـرش، مـادر مؤمنـان؛     

                                           
 .مسلم به روايت امام )1(

 .بخاري و امام مسلمبه روايت امام  )2(

 .بخاريبه روايت امام  )3(
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خديجه كبري رسانيد، ايشان پيامبر را دلداري داده چند جمله گفتند كه تاريخ آنهـا را بـا آب   
بـه   پروردگارت تو را ذليل و خوار نخواهد ساخت، تـو هرگز بخدا سوگند كه : نگارد طال مي

كنـي، و در   كني، و به بينوايان كمك مـي  كني، و مستمندان را ياري مي خويشانت رسيدگي مي
                                           ...دهي سختيهاي روزگار مردم را ياري مي

اين تصويري است از اين شخصيت نمونه قبل از آنكه آفتاب رسالت در قلبش شروع بـه  
رتو نور قرآن و درخشش ايمان، و شعور و احساس همراهـي رحمـان از او   حاال پ. تپيدن كند

خواهد ساخت، خارج از تصور و خيال ما، و باالتر از تـوان قلـم اسـت كـه آنـرا       تابلويي چه
 .بتواند نقاشي كند

پيـامبر خـدا   : گويـد  حضرت انس مـي . همين بس كه بداني او را انباري براي انباشتن نبود
(ندكرد ردا ذخيره نميهيچ چيزي را براي ف

153F

1(.               
برخي از انصاريان دست حاجت پيش رسول خـدا دراز  : آورده است  ابو سعيد خدري

سـپس بـار ديگـر آنهـا چيزهـايي طلـب       . بخشيدندآن حضرت آنچه خواستند به آنها . كردند
دراز كردند، سپس بار دگر دست نياز . كردند، و آن حضرت به آنها آنچه خواسته بودند، دادند
بـود   تا اينكه آنچه نزد پيـامبر خـدا   . و آن حضرت هر آنچه خواستند به آنها تقديم داشتند

كـنم، و   بدانيد آنچه نزد من باشد را هرگز از شـما دريـغ نمـي   : آنگاه ايشان فرمودند. تمام شد
بـه  كنم، و هر كس از خداوند عفت و پاكـدامني بخواهـد خداونـد او را     چيزي را ذخيره نمي

نيـاز   نيـاز كنـد خداونـد او را بـي     رساند، و هر كس از خداوند بخواهد كه او را بي مرادش مي
و هر كس صبر و شكيبائي پيشه كند خداونـد بـه او صـبر و پايـداري الهـام      . خواهد ساخت

كند، و به هيچ كس بخشش و ارمغاني به خوبي و وسـعت و گشـايش صـبر و شـكيبائي      مي
(ارزاني نشده است

154F

2(.                                           

                                           
 .ترمذي، و الباني آنرا صحيح شمرده استبه روايت امام  )1(

 .به روايت امام ابو داود سجستاني )2(



 

 

 :سي و ششمدرس 
 ) )1 از حقوق مصطفي

خداوند ذي الجالل بر ما بندگان خاكي منتي بس بزرگ نهاد آن روز كـه پيكـي از سـوي    
ي او آفتاب تابان هـدايت در بـين مـا تـابش      خويش براي هدايت ما گسيل داشت، و بوسيله

            .گرفت

﴿               

         ﴾ ]164: آل عمران[ 

شت كه رسولي از خودشان در ميان آنان برانگيخت كه بر خدا بر اهل ايمان منّت گذا«
احكـام  (گردانـد و بـه آنهـا علـم كتـاب       كند و آنان را پاك مـي  آنها آيات او را تالوت مي

 .»آموزد، و همانا پيش از آن در گمراهي آشكار بودند و حقايق حكمت مي) شريعت
برماسـت كـه از   اين پيك سعادت و رسول هدايت را بر ما حقـي اسـت بـس بـزرگ، و     

خجالت زحماتش بدرآئيم و مقام واالي او را ارج نهيم، و بشدت مواظب باشيم تا نشايد از ما 
 .كوچكترين كوتاهي يا تقصيري در برابر او و زحمات بيدريغش سر زند

اي هر چند گـذرا داشـته    اشاره ،بر ما جاي دارد در اينجا به برخي از حقوق آن بزرگوار 
            :باشيم

 ..ايمان به او: اول
بر ما دارد، اينست؛ كـه بـه او ايمـان آوريـم، و دعـوتش را بـا        اولين حقي كه پيامبر اكرم

            .ي زندگي خويش قرار دهيم آغوشي باز بپذيريم، و دينش را برنامه
باور نداشته باشد، و ايشـانرا بـه عنـوان آخـرين پيـامبر و پيـك        هر كس كه به پيامبر اكرم

هـر چنـد بـه    . شـود  اوند بسوي بشريت نپذيرد، از دايره اسالم خارج بوده، كافر شمرده مـي خد
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                       .ي پيامبران پيش از او باور داشته باشد و به آنها ايمان آورده باشد همه
 قرآن؛ كالم پاك پروردگار يكتا در آيات بسياري، انسانها را به ايمان آوردن به پيامبر اكرم؛

 ﴿ :ي حق از آن جمله است فرموده. كند و پذيرفتن دعوت او امر مي حضرت محمد

    ﴾ ]پس به خدا و پيامبرش و اين نور كه نازل « ]8: التغابن

                       .»ايم ايمان بياوريد كرده

 ]15: الحجرات[  ﴾        ﴿: و

اند، سـپس هرگـز    مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده«
 .»شك و ترديدي به خود راه ندادند

و بـاور   ،رزيـدن بـه او  و كفر و ،و خداوند متعال بصراحت بيان داشته كه پايمال نمودن عقل
از جمله اسباب هالكت و تباهي و عذاب دردناك الهي در روز قيامـت   نداشتن به پيامبر اكرم

 .است

﴿             ﴾ 

 ]13: األنفال[
و هر كه با خـدا و پيـامبرش مخالفـت    . امبرش به مخالفت برخاستندزيرا با خدا و پي«

 .»ورزد، بداند كه عقوبت خدا سخت است
والَّذي نفْس محمد بِيده، لَا يسمع بِي «: نيز واضح و روشن بيان داشتند كه و پيامبر خدا 

انِيرصلَا نو يودهي ،ةالْأُم هذه نم دابِ  ،أَححأَص نبِه إِلَّا كَانَ م لْتسي أُربِالَّذ نمؤي لَـمو وتمي ثُم
 ].رواه مسلم[ »النارِ
 )يهودي( سوگند بدانكه جان محمد در دست اوست، هيچ احدي از اين امت، چه كليمي«

انچه مـن بـا آن   آنكه بد باشد و چه مسيحي وخبر من به او برسد، سپس مرگ او را دريابد بي
                       .»ام ايمان آورد، از جهنميان خواهد بود فرستاده شده
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 .. پيروي از او : دوم
ايمان آن چيزي است كه با قناعت در دل و جان نشيند، و رفتار و كردار آنـرا بـه نمـايش    

 .گذارد
و كسـانيكه ادعـا   . روشنترين دليل و برهان است بر ايمـان بـه او   وپيروي از رسول خدا

زنند، و از آنچه منع فرمـوده   را باور دارند، ولي از دستورات او سرباز مي كنند پيامبر خدا مي
كنند، دروغگويان و دغل بازاني بيش  كنند، و از راه و روش و سنت او پيروي نمي دوري نمي

                                         .نيستند
د كه رحمت و مهربانيشان تنها از براي پيروان و فرمانبرداران پيامبر ان خداوند متعال فرموده

           .اوست

﴿             

      ﴾ ]157، 156: األعراف.[ 

و رحمتم همه چيز را فراگرفته؛ و آن را بـراي آنهـا كـه تقـوا پيشـه كننـد، و زكـات        «
همانهـا كـه از    *! آورنـد، مقـرّر خـواهم داشـت     بپردازند، و آنها كه به آيات ما ايمان مـي 

 .»كنند پيروي مي» امي«، پيامبر )خدا(فرستاده 
 ز پروردگار عالم با صراحت تمام كساني را كه از دستورات پيـامبر اكـرم    و در مقابل ني

كنند را به عذابي دردناك تهديد كرده  زنند و با اوامر و فرامين آن جناب مخالفت مي سرباز مي
                     .است

﴿           ﴾ ]63: النور[ 

اى يـا عـذابى    كنند بايد بترسند كه مبادا به آنهـا فتنـه   آنان كه از فرمان او سرپيچى مى«
 .»دردآور برسد

ي او باشـند، و بـا    خداوند متعال بندگان را دستور داده تسليم دستورات پيامبر و فرسـتاده 
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           :را بپذيرندجان و دل قوانين و فرمانهاي او 

﴿               

   ﴾ ]65: النساء[ 

اختالفات خود، تـو  به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در «
را به داوري طلبند؛ و سپس از داوري تو، در دل خود احساس نـاراحتي نكننـد؛ و كـامال    

 .»تسليم باشند

 ..دوستي پيامبر خدا : سوم
ي مقـام واالي   كـه شايسـته   اي به گونـه  عشق و محبت و دوستي ورزيدن با پيامبر خدا

واجـب اسـت كـه بـاالترين      بـر هـر مسـلماني   . اوست از جمله حقوق آن حضرت برماست
                            ..كند ي محبت و بزرگترين و برترين مقام دوستي را نثار پيامبر خدا  درجه

هيچ كس به ايمان دست نخواهد يافت مگر اينكه من نـزد او از  «: فرمودند رسول خدا 
           )155F1(.»تر باشمي انسانهاي ديگر عزيزتر و محبوب فرزندان و پدر و مادرش و از همه

را دوست ندارد مؤمن نيست، هر چند نامش اسالمي باشـد و   پس كسي كه پيامبر خدا 
 .در بين مسلمانان و با آداب و رسوم آنها زندگي كند

را بـيش از خـود    رسـول خـدا    ؛ي مـؤمن  ي محبت آن است كه بنـده  و باالترين درجه
                   .دوست داشته باشد

مـن شـما را جـز از ذات    ! اي رسول خـدا : گفتند برسول خدا   حضرت عمر روزي
 .خود از هر چيز ديگري بيشتر دوست دارم

نه، قسم بـذات او كـه   : پيامبر اين درجه از ايمان را براي عمر نپسنديد و به ايشان فرمودند

                                           
)1( »لَا ينيعماسِ أَجالنو هدالوو هلَدو نم هإِلَي بى أَكُونَ أَحتح كُمدأَح نمبه روايت بخاري و مسلم[ »ؤ.[ 
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 .جانم در اختيار اوست، بايد مرا بيش از جان خود دوست داشته باشي
قسم بخدا كه شما حاال از جانم نيز : اي جديد گفت د برگشت و با عزم و ارادهعمر به خو

          .برايم محبوبتر و عزيزتريد
          )156F1(.ي كمال ايمان رسيدي حاال به درجه: فرمودند آنگاه رسول خدا 

عمر با مراجعه نفس خود، دريافت كه ارزش و جايگاه او نزد پروردگارش در پرتـو  ! آري
و اين پيامبر در حقيقت دست او را گرفته از منجالب پستيها و حيوانيت . مان و اسالم استاي

و ارزش مؤمن در ايمان اوست نه . رهائي داده، به درجه واالي انسانيت رهنمون ساخته است
و محبت رسول پاك رمز محبت و عشق ورزيدن به آرمان ديني است كه او رهبر .. در جان او

 .آن است
 .مؤمن دينش از جان و مال و همه جهان و جهانيان عزيزتر استو نزد 

گـردد، بـا ايمـان     عمر با درك اين حقيقتي كه چه بسا بر بسياري از انسـانها پوشـيده مـي   
      .واخالص اقرار كرد كه او پيامبر را بيش از جانش دوست دارد

 ..دفاع از او: چهارم
 .ن زندگي و پس از وفاتشان استدر زما اين از مهمترين حقهاي پيامبر اكرم 

در زمان زندگيشان؛ ياران و شاگردان مكتب رسالت به بهترين صورت اين حـق را بجـاي   
تـوان بـا دفـاع از راه و رسـم و روش و سـنت او       اما پس از وفاتشان؛ اين حق را مي. آوردند

ازي دشـمنان  چنانچه مورد هجوم كينه توزان، و يا تحريف نادانان، و يا زبان كجي و دست در
          .قرار گرفت، بجاي آورد

ي ايشـان چنانچـه ابلـه و     وهمچنين با دفاع از شخصيت واال و مقام ارجمند وبزرگوارانـه 
                   .اي ناشايست وصف نمود ناداني با زشتي و مسخره به ايشان اشاره كرد، و يا ايشان را بگونه

                                           
 ].به روايت امام بخاري[ )1(
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جهالت بر جهـان لنگـر انداختـه و ابلهـان و نادانـان      متأسفانه امروزه شب تاريك ناداني و 
و بـه ديـن واالي    بسياري با روشهاي موذيانه و شـيطاني خـود بـه سـاحت رسـول خـدا       

ي زيبا و سعادت آفرين اسالم را مسـخ گونـه    تازند، و چهره پروردگار يكتا و به مسلمانان مي
                            .دهند جلوه مي

هاي زهراگين كينه توزان قد علم كند، و بـا   واجب است در برابر اين حملهبر هر مسلمان 
دفاع  ي وسائل فن آوري از ساحت و مقام پيامبر اكرم  تمام توان و نيرو و با استفاده از همه

و نيرنــگ و بهتــان اهريمنــان را بــه حلقومشــان   كنــد، و دروغ دروغگويــان، و مكــر و حيلــه
 .بازگرداند



 

 

 :سي و هفتمدرس 
 ) )2 از حقوق مصطفي

بر امـت اسـالم اشـاره     ي گذشته به برخي از حقوق پيك آسمان؛ پيامبر خدا  در جلسه
                   .كنيم در اينجا به مواردي ديگر از مسئوليتهايمان در قبال آن مقام واال اشاره مي. كرديم

 دعوت به مكتب او: پنجم
 برد كه آفتـاب رسـالت پيـامبر خـدا      ني بسر ميجهالت و نادا يرهااانسانيت در زير آو

تابيدن گرفت، و ما در پرتو زحمات بيدريغ او از زير بار انسان پرستي رهايي يافته بـه شـرف   
حال بايد زحمات او را جبران نموده رسـالت و پيـام بيـدارگر و    . تنها خداپرستي نايل گشتيم

و بشـريت را بسـوي مكتـب رهـايي     . مزندگي آفرين او را به سراسر جهان و جهانيان برساني
          .بخش و آزادي خواه او دعوت كنيم

يـك   حتي اگـر پيام مرا بديگران برسانيد،  )157F1(.»ةيولو آ بلغوا عين« :فرمايند مي پيامبر خدا 
          .آيه باشد

ي  اگر خداوند يك انسان را توسـط تـو هـدايت بخشـد، از همـه     « :فرمايند و همچنين مي
                   )158F2(.»دنيا برايت با ارزشتر و مفيدتر است نعمتهاي

خواهند در روز قيامت با انبوه جمعيـت   مي )159F3(.»امةيوم القيمکاثر بکم « :وفرمودند كه ايشان
          .پيروان خود افتخار ورزند

و با دعوت مردم بسوي خداوند و پرستش او و رهايي از قيد و بندها و غالمي و شهوتها 
بـرآورده   انسانها، و پيوستن آنها بدين مبين اسالم اين آرزوي پيامبر اكـرم   بردگي آزها و و

                                           
 ].به روايت امام بخاري[ )1(

 ].وريببه روايت امام بخاري و امام مسلم نيشا[ )2(

 ].اب سننبه روايت امام احمد و اصح[ )3(
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 .خواهد شد
و دعوت مردم بسوي دين او شرفي است بس بزرگ كه  ندا شدن با پيامبر خدا  البته هم

          :قرآن آنرا در كنار مسئوليت واالي نبوت نام برده است

﴿           ﴾ ]108: يوسف[ 

اين طريقه و راه من است كه من و هر كس پيرو من اسـت بـر پايـه بصـيرت و     : بگو«
 .»بينايي به سوي خدا دعوت مي كنيم

ند بر ي تك تك افراد اين امت است كه براي بجاي آوردن مسئوليتي كه خداو پس شايسته
هايشان نهاده قد علم كنند، و مردم را بسوي خدا دعـوت نماينـد و از زشـتيها و پليـديها      شانه

                   .برحذر داشته به زيبائيها و نيكيها و سعادت در دو جهان بخوانند
 :خداوند در وصف اين امت چنين فرموده است

﴿           

﴾ ]110: آل عمران[ 

پديدار شـده ايـد، بـه كـار     ] براي اصالح جوامع انساني[شما بهترين امتي هستيد كه «
از روي [شايسته و پسنديده فرمان مي دهيد و از كـار ناپسـند و زشـت بـازمي داريـد، و      

 .»به خدا ايمان مي آوريد] صدق و اخالصتحقيق، معرفت، 

 ..احترام ايشان در زندگي و پس از وفاتشان: ششم
است كه متأسفانه بسياري از مردم در بجـاي آوردن   اين نيز از جمله حقوق پيامبر اكرم 

         .كنند آن كوتاهي مي
         :فرمايند پروردگار عالميان مي

﴿            
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 ﴾ ]9 – 8: الفتح[ 

تـا بـه خـدا و پيـامبرش ايمـان       )8(. ايـم  دهنده فرستاده دهنده و بيم تو را گواه و مژده«
 .»ريد و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبيح گوييدبياوريد و ياريش كنيد و بزرگش دا

كنـد بـه اداي واالتـرين     اين آيه ما را امـر مـي   «:گويند ابن سعد؛ يكي از مفسران نامور مي
و اداي حقوق ايشـان، چـه بسـا كـه      ،مراتب احترام و تقدير و بزرگي خدمت رسول خدا 

                 .»انمايشان را فضل و منتي است بس بزرگ بر گردنهاي
شـمردند و   او را بسـيار عظـيم مـي    ،صحابه كرام و ياران و شاگردان مكتب رسـول اهللا  

زد  دانستند، اگر حرف مـي  گذاشتند و بزرگ مي مانند او را احترام مي بصورتي بسيار نمونه وبي
نشستند كـه گويـا بـر     احترام آنچنان ساكت و آرام و خاموش ميادب و در مقابلش در كمال 

                                                                 !خورند هايي نشسته و آنان از ترس اينكه مبادا پرنده بپرد تكان نمي ن پرندهسرهايشا
 :و وقتي خداوند متعال براي تربيت مؤمنان فرمودند

﴿              

       ﴾ ]2: الحجرات[ 

صداي خود را فراتر از صداي پيامبر نكنيد، و در برابـر  ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
آن گونه كه بعضي از شما در برابر بعضي بلند ) فرياد نزنيدو داد و (او بلند سخن مگوييد 

 »!دانيد كنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالي كه نمي صدا مي
كه نزديكترين صحابه به ايشان، و چون وزير و مستشـار    ابوبكر پدر خانم آن حضرت 

ا سوگند، پـس از  بخد: اول آن حضرت بودند خدمت پيامبر رسيده با كمال ادب عرض كردند
         .زند آرام سخن خواهم گفت حرف مي درگوشي با شماآمدن اين آيه با شما چون كسي كه 

توان بصورت؛ پيروي از راه و رسـم ايشـان،    را مي: اما احترام آن حضرت پس از وفاتشان
كمال قيمت و بها دادن به دستوراتشان، و به جان ودل پذيرفتن احكام و فرامينشان، و رعايت 
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ادب در مقابل سخنانشان، و ترجيح ندادن آراء و سخنان افراد و يا مذاهب بر حـديث پيـامبر   
         .به اثبات رسانيد ،اكرم 

مسلمانان بر اين اتفاق نظر دارند كه بر هيچ كسي جايز نيست : فرمايند مي / امام شافعي
         .ن هيچ احدي كنار بگذاردكه برايش ثابت شده است را بخاطر سخ سخني از پيامبر اكرم 

 

 ..درود و سالم فرستادن بر پيامبر هرگاه نام و ياد او به ميان آمد: هفتم
سـالم و صـلوات و درود     خداوند متعال مؤمنان را امر فرموده همواره بـر پيـامبر خـدا    

         :بفرستند

﴿             ﴾ 

 ]56: األحزاب[
ايـد، بـر او    اى كسانى كه ايمان آورده. فرستند خدا و فرشتگانش بر پيامبر صلوات مى«

 .»صلوات فرستيد و سالم كنيد؛ سالمى نيكو
يادي از من جلـويش شـد و بـر مـن      خوار وذليل بادا آن كسي كه« :فرمايند مي پيامبر خدا 

          )160F1(.»درود نفرستاد
نزديكترين مردم به من در روز قيامت، كسي است كه بيش از همه بر من سـالم و  «: و فرمودند
 )161F2(.»درود فرستاده
بخيل آن كسي است كه نام من نـزدش بـه ميـان آمـد و بـر مـن درود و سـالمي        : و فرمودند

                                           
 )به روايت امام مسلم نيشابوري(  »رغم أَنف رجلٍ ذُكرت عنده فَلَم يصلّ علَي :»قَالَ ) ١(

به روايت امام ترمذي، و استاد الباني حديث را حسن [ »إِنَّ أَولَى الناسِ بِي يوم القيامة، أَكْثَرهم علي صلَاةَ«) 2(
 ].برشمرده
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 )162F1(.نفرستاد

سرور و سـيد   معرفتي و كم لطفي است اگر مسلماني نام رسول خدا  فائي و بيو واقعا از بي
توجهي صلواتي و درودي جـان نثـار آن مقـام واال     بشريت را بشنود، سپس در كمال بخل و بي

                         !نكند

 »خير األنام يجالء األفهام في الصالة عل«كتابي دارند بسيار ارزشمند به نـام   / امام ابن القيم

جـاي دارد  . را در آن متذكر شده است بسياري از فوائد سالم و درود فرستادن بر پيامبر اكرم 
 .سري به اين كتاب بزني

 ..دوستي با دوستان و دشمني با دشمنانشان: هشتم
         :فرمايند خداوند متعال مي

﴿                    

                      

  ﴾ ]22: لةالمجاد.[ 

و روز قيامت ايمان آورده باشند، ولى با كسـانى كـه بـا     يابى مردمى را كه به خدا نمى«
ورزند دوستى كنند، هر چند آن مخالفان، پدران يا فرزندان يـا   خدا و پيامبرش مخالفت مى
خدا بر دلشان ايمان  رقم زده و به روحى از خـود ياريشـان   . برادران و يا قبيله آنها باشند

 .»كرده است
ورزيـدن بـا شـاگردان و يـاران و صـحابه او، و      محبـت  : و از دوستي و محبت اوست

احترام گذاشتن به آنها، و شناختن جايگاه و مقام وااليشان، و ذكـر خيرشـان، و پيـروي از    

                                           
به روايت امام احمد و امام ترمذي، و استاد الباني [ »الْبخيلُ من ذُكرت عنده ولَـم يصلّ علَي :»قَالَ ) 1(

 ].حديث را صحيح دانسته
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آنها، و طلب آمرزش و مغفرت الهي برايشان، و زبان درازي نكردن در حقشان، و سكوت 
ا دشمني ورزد، و يا آنهـا  كردن بر آنچه بين آنها روي داده، و دشمني با هر كسي كه با آنه

ي وصل بين مـا   چرا كه آنها حلقه. را به بدي ياد كند، و يا به كسي از آنها توهين روا دارد
اند، و در راه رساندن دين و قرآن و فرامين پيامبر بزرگوارمان جان و مـال   و پيامبرمان بوده

                         .اند ها كه نكردهو روح و روانشان را فدا كرده، چه جان فشانيها و رشادتها و ايثار
و همچنين از محبت رسول خداست كه اهل بيت ايشان اعم از؛ همسران و دختـران و  
نوادگان و خويشان آن حضرت را احترام بگـذاريم، و از آنهـا در مقابـل زبـان درازيهـاي      

         .روي نكنيم نادانان و ابلهان دفاع كنيم، و در حقشان افراط نورزيم، و غلو و زياده
هاي محبت رسول خداست؛ دوست داشتن علما و دانشمندان اهل سـنت، و   و از نشانه

تحقير و اهانت نكردن آنها، و زبان درازي نكردن در حقشـان، چـرا كـه آنهـا سـربازان و      
                 .دارند هستند، و آنرا زنده نگه مي  خادمان سنت و راه و روش پيامبر خدا 

هاي دوستي پيامبر خداست كه با دشمنان او؛ از كـافران و منافقـان و گمراهـان     ز نشانهو ا
         .گرفته تا بدعت سازان و نوآوران در دين دشمني ورزيم

خـواهم از   مـي : روزي مردي از هواپرستان و بدعت فروشان به امام ايوب سختياني گفـت 
و از شـدت   ،زيادشان به پيامبر اكرم  شما يك كلمه بپرسم؟ ايشان از روي محبت و احترام

ي انگشـت بـه او    اش را از او برگردانيـد و بـا اشـاره    اي كه با بدعتگران داشتند چهـره  دشمني
                                         !اي از تو بشنوم چه رسد به يك كلمه فهماند كه حاضر نيستم نيم كلمه



 

 

 :سي و هشتمدرس 
 محبت پيامبر اكرم 

و آيـا  . هاي پرفروغ ايمان بخداونـد متعـال اسـت    از نشانه محبت و دوستي پيامبر خدا 
آن رسول هدايت و پيك سعادتي  !؟را دوست نداشته باشد امكان دارد مسلماني پيامبر اكرم 

كه ما را از باتالقهاي ظلمت و تاريكي و جهالت بيرون كشيده، به راه ايمان و نور و رستگاري 
آن آفتاب سعادت و رستگاري كه ما را از آتش سوزان كفر و بندگي و ذلـت و  . دهدايت نمو

         !...خواريها نجات داد و در ما روح آزادگي و شهامت و مردانگي و يكتاپرستي دميد
 ...جان و مال و پدر و مادر و فرزندان ما فداي او بادا

شود، تا آن زمان كه من نزد او  ميهيچ يك از شما مؤمن واقعي ن: فرمايند مي پيامبر خدا 
(از فرزند و پدرش، و تمام انسانها عزيزتر نباشم

163F

1(.                 
ي ايمان است بايد در كالبد هر انسان از محبت و  كه نشانه محبت و دوستي پيامبر اكرم 

چه كه او آن كسي اسـت كـه انسـانيت تـو را بتـو       .عشق ورزيدن او بخودش نيز بيشتر شود
بـا لبـاس زيبـاي انسـانيت و بنـده       .اسانيد، و تو را از پوستين كلفت حيوانيـت نجـات داد  شن

پس شايسته است از بهر انسانيت خويش نيز او را بـيش   .آفريدگار بودن، تو را زينت بخشيد
         .از خود دوست داشته باشي

ـ  كه از ياران بسيار نزديك پيـامبر اكـرم     روزي حضرت عمر بن الخطاب ود، و در ب
پوسـتين خـود از فـرط     و دراي صادق و مردي واال بود،  عشق و محبت بدان حضرت نمونه

شـما نـزد مـن از    ! اي رسول خـدا : آمده گفت گنجيد، نزد پيامبر خدا  محبت برسولش نمي
                 !همه چيز و همه كس جز خودم عزيزتري

يمان ندانسته، و از او انتظار محبتي بيش ي واالي محبت را كمال ا اين درجه پيامبر اكرم 
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ي كمـال   نه، قسم بدان ذات پاكي كه جانم در اختيار اوست، درجـه : از اين نموده، بدو فرمود
                 .ايمان آن است كه از جانت نيز نزد تو عزيزتر باشم

امـا  : عمر خود را بازيافت و در يك لحظه به مكانت و حق پيـامبر بـر او نگريسـته گفـت    
ي سرشار  اين رتبه آنگاه پيامبر خدا . حاال، بخدا سوگند كه شما از جانم نيز برايم عزيزتري

         )164F1( !اآلن اي عمر: مودندفراز صداقت را از او پذيرفته 
ي كمال ايمـان   اآلن حقيقت را دريافتي و آن را بر زبان راندي، و به درجه! يعني؛ اي  عمر

         ...نايل آمدي
ي دريافت حقيقت و كمال ايمان در انسـان مـؤمن    دليل وفا و نشانه محبت پيامبر خدا 

         ..است
. محبت ورزيدن به پيامبر اكرم شـرف و مكـانتي اسـت كـه همگـان ادعـاي آن را دارنـد       

خودپرستان و اهل بدعت و نوآوريها در دين، و قبرپرسـتان و جـادوگران و آدمهـاي شـياد و     
زنند، و شعار  مي بسياري از فاسقان و فاجران نيز دم از محبت رسول خدا  دغل باز و حتي

اما واقعيت اين است كه محبت رسول خدا بـه  ! اند دوستي و محبت او را ورد زبان خود كرده
شعار و يا ادعا نيست، بلكه اين دوستي بايد واقعي و صادقانه باشـد، و بـدون شـك دوسـتي     

هايست چون؛ اطاعت و فرمـانبرداري از محبـوب در آنچـه     نهصادقانه و محبت واقعي را نشا
و . شـود  دستور داده، و دوري از آنچه باعث كـدورت و نـاراحتي و يـا خشـم محبـوب مـي      

اين است كه خداونـد را تنهـا بـه روشـي كـه او       هاي محبت رسول خدا  همچنين از نشانه
خواهـد، و   طبق آنچه دل انسان مـي نه بر . دستور داده، و به ديني كه او آورده بايد عبادت كرد

هاي خود، و نه بر طبق رسم و رسـوم و مـن درآوريهـاي برخـي      نه بر طبق بدعتها و خواسته
                                                         .آدمهاي نادان و يا مغرض

، مگـر  شـوند  من وارد بهشـت مـي   امتتمامي : فرمايند مي از اينروست كه رسول اكرم 
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و چـه كسـي از   : گفتنـد ! ورزد خواهد، و از داخل شدن به بهشت ابا مي كسي كه خودش نمي
وارد  كندهر كس از من پيروي و فرامانبرداري : رفتن به بهشت ابا دارد؟ آن حضرت فرمودند

 در حقيقت از رفـتن بـه بهشـت سـر بـاز زده      كندشود، و هر كس از من سرپيچي  بهشت مي
(است

165F

1(.                                         
در برگــزاري مراســم والدت، و يــا   ي پيــامبر اكــرم پــس محبــت و دوســتي صــادقانه

خوانيها، و يا سرودن برخي قصائد و شعرهاي آميختـه بـا افراطگريهـا و     سوگواريها، و روضه
وستي ورزيـدن و محبـت بـه رسـول     واقعيت د. تندرويها و تعريفهاي بيجا و نادرست نيست

در؛ پيروي از راه و رسم او، و احترام بـه ديـن او، و زنـده كـردن سـنت و اخـالق و        اكرم
زندگي او، دفاع از او و از گفتار و كردار او، و بر سر و چشم نهادن دستورها و فرمانهاي او، و 
ابراز احترام و اجالل او در هنگام سخن گفتن از او، و صـلوات و درود فرسـتادن بـر او هـر     

مباركش به ميان آمد، و دوري از خودسازيها و من درآوريهاي افراد نادان و مغـرض   وقت نام
در دين و شريعت او، و دوستي با ياران او و دفاع از آنهـا، و احتـرام و تقـدير از رشـادتها و     

را مورد  بزرگيها و زحمتهايشان، و دشمني و مقابله با هر آنكسي كه راه و رسم پيامبر اكرم 
ياران يا سرايد، و  دهد، و يا با شريعت و قانون و دين و مرام او كوس جنگ مي ميهجوم قرار 
اند  بان آن حضرت به ما رساندهزهايش كه دين را از  پرورده و شاگردان و دست پيامبر خدا 

چنـين مـواردي    در كاهـد؛ و  را مورد اهانت و تمسخر قرار داده از مكانت و جايگاهشان مـي 
د، در حقيقـت از دوسـتي پيـامبر    كس چيزي از اين موارد را پايمـال كـر  و هر . ندك ميتجلي 

ي مسـتقيم و راه حـق    ي مخالفتش با اين موارد از جاده فرسنگها دور است و به اندازه خدا
                                                                                         .لغزيده است

هر كس در اين راه و رسم و آئين ما چيزي كه از آن : فرمايند مي امبر اكرم بطور مثال؛ پي
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(نيست بيفزايد، مردود و غير قابل قبول است
166F

1(.         
به شدت از نو آوريها و من درآوريها دوري كنيد، چرا كه هر چيـز  : فرمايند و همچنين مي

(ديد و نو آوري در دين بدعت و نادرست استج
167F

2(.         
نازل شـده، و آن   ين اسالم توسط پروردگار يكتا بصورت تمام و كمال بر پيامبر اكرم د

 :حضرت آنگونه كه شايسته بود، دين را به ما رسانيدند، و خداوند متعال در نهايت فرمودند

﴿                     ﴾ 

 ]3:ةمائدال[

بـه شـما و   بـا عـزّت بخشـيدن    (ين شما را برايتان كامل كردم و د) احكام(امروز ...  «
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را بـه عنـوان آئـين    ) استوار داشتن گامهايتان

 .»...خداپسند براي شما برگزيدم
ستان و دشمنان زيـرك، و يـا دوسـتان نـادان     با وجود تمام اينها، متأسفانه برخي از خودپر

چسبانند، و اين بـدعتها و نوآوريهـا و مـن     آورند و بر پيشاني دين مي چيزهايي از خود درمي
هـاي محبـت و    كنند آنها از داليـل و نشـانه   درآوريها را جالب و زيبا و نيكو شمرده، ادعا مي

رسـد كـه بـر     اي مـي  ا به درجـه و احيانا ظلم و ستم و پستي آنه. است دوستي رسول پاك 
 دهنـد، و حـديثها و روايتهـايي بـر زبـان آن حضـرت        دروغهايي نسبت مي پيامبر خدا 

                                                                                 !گوئيم، نه بر عليه او ما به نفع او دروغ مي: گويند سازند، و مي مي
ترين خيانـت و از   نادان غافلند از اينكه اين كارشان بزرگترين توهين و زشت اين جاهالن

آنها با اين كارشان ناخواسـته و يـا نادانسـته بـا     . ترين راههاي گمراهي و ضاللت است پست
دانند كه ديـن   آيا اين كوته فكران بخود مغرور نمي! شكافند ي دين را مي خنجر زهراگين سينه
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م و آئــين پروردگــار كامــل اســت و هــيچ نيــازي بــه دروغهــا و  خداونــد و شــريعت اســال
                                                 !درآوريهاي آنها ندارد؟ من

هاي مكتـب   پرورده ي پيامبر، و شاگردان و دست و همانطور كه اشاره رفت؛ احترام مدرسه
روان خويش را در راه به ثمـر  رسالت، و ياران و دوستان آن حضرت كه جان و دل و روح و 

رسيدن درخت جاويدان اسالم فدا كردند، از احترام و اقرار به مكانت و جايگاه رسـول پـاك   
                                 .رساند پروردگار است، و اهانت و يا ناسزا گفتن آنها نهايت پستي و رذالت و بدطينتي را مي

ز دشـنام و ناسـزا گفـتن يـارانش برحـذر داشـته،       بشـدت ا  و از اينروست كـه پيـامبر   
اگر كسي از شما به اندازه كوه احد طال . ن مرا دشنام و ناسزا مگوئيداياران و دوست: فرمايند مي

نـيم مشـت، از    حتي و جواهرات در راه خداوند صدقه دهد، ارزش آن چون يك مشت، و يا
(اند نخواهد بود آنچه آنها در راه خداوند بخشيده

168F

1(.                 
امروز درخت تنومند اسالم سر بر آسمان افراشته و در نهايـت عـزت و شـرافت     چون كه

همـراه بـا    است، و خدمت به آن مايه سرافرازي و فخر است، در حاليكه ياران پيامبر اكرم 
اسالم را  ،ي سرشار از ظلم و جور و ستم آن حضرت در روزهاي سخت و وحشتناك جامعه

سوزان در دست خود نگاه داشته بودند، و در آنروزهايي كـه اسـالم تـازه جوانـه     چون أخگر 
                 .در راه آن جانفشاني كردندزد از آن پاسباني كردند، و در ساعتهاي نياز  مي

وجدان با كمال وقاحت پا بر ضمير  و امروز برخي مغرضان سودجو، و مذهب فروشان بي
اخالق و احترام را پايمال كرده با جسـارت و تنـدخوئي يـاران و    خود نهاده، عقل و منطق و 
دهند، و بر وزيران و مستشـاران و   را مورد لعن و نفرين قرار مي دوستان مكتب رسول اهللا 

فرسـتند، و مـادر مؤمنـان عائشـه      پدر زنهاي پيامبر؛ حضرت ابوبكر و حضرت عمر لعنت مي
بيان داشـت،  از آن ور براءت و پاكدامني ايشان را صديقه را بدآنچه خداوند در سوره مباركه ن

                                           
  .به روايت امام بخاري و امام مسلم )1(
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را دوست دارند، و  كنند رسول خدا  و سپس با كمال پر روئي ادعا مي. زنند تهمت ناروا مي
                                                 !!..كنند دفاع مي با اين حركتهاي زشت و نابجا از خانوداه و اهل بيت پيامبر اكرم 

و از جمله اين سودجويان كينه توز، و يا دوستان نادان آنهائي هستند كه چون مسيحيان و 
ي بشريت باال برده، او را با اوصاف و تعريفهـايي كـه    را از مقام و رتبه يهوديان پيامبر اكرم 

                 .كنند تنها سزاوار خداوند متعال است ياد مي
روي و افـراط و   بشدت از اينكه در مورد او زيـاده  ا و اين در حالي است كه رسول خد

چون مسيحيان مـرا وصـف و ثنـا نكنيـد و در حـق مـن       : اند تندروي شود بازداشته و فرموده
ي  ي پروردگارم هيچ نيستم، پـس بگوئيـد؛ بنـده    تندروي و افراط نورزيد، من جز بنده و برده

(ي او خدا و فرستاده
169F

1(.                                         
امـروزه   و جاي بسيار تعجب است كه با وجود اين سخن واضح و روشن پيامبر خـدا  

طلبند، و از  مي را يابي كه از پيامبر رزق و روزي و يا شفاي بيمارانشان برخي افراد نادان را مي
د و خواهن خواهند آنها را از سختيها و خطرها نجات دهد، و از او چيزهايي مي آن حضرت مي

تمنا دارند كه تنها خداوند توان برآوردن آنها را دارد، و شايسته نيست جز از خداوند از كسي 
                                         .ها ودعاهايي طلب شود ديگر چنين خواسته

كنند كه اين حركتهاي بيجا و مخالف با اسـالم و   سپس با كمال وقاحت و جهالت ادعا مي
اين كارهاي خـود  . است هاي محبت و دوستي آن حضرت  از نشانه ول اكرم فرامين رس

نمايد در حقيقت جز عالمت جهل و ناداني و شرك و  ساخته اگر چه در ظاهر براق و زيبا مي
                                         !تواند باشد ي هيچ چيز ديگري نمي نشانه مخالف با خداوند و رسول پاكش 

                                           
 .به روايت امام بخاري )1(



 

 

 :سي و نهمدرس 
 پيامبر پارسا 

حقيت دنيا را بخوبي درك كرده بود، و سرعت دگرگوني روزگار را بخوبي  خدا  رسول
و سـفر دنيـا سـفري اسـت بسـيار      . ايست براي آخرت دانست دنيا مزرعه او مي. كرد حس مي

 درختي استراحت نموده سـپس برخواسـته   سايه حرا كه لحظاتي زيرصكوتاه؛ چون آن مسافر 
جايگاهي بـيش از آنچـه    از اينرو بود كه هرگز دنيا نزد رسول اكرم . دهد راهش را ادامه مي

و آن حضرت زندگي پارسايان و مستمندان را بر زندگي ثروتمندان اسرافكار و . دارد را نيافت
راضي ترجيح داد، و روزي گرسنه بود و صبر و شكيبائي آذوقه راهش، و روزي سير  از خود

                                 .دل و جانش نغمهر و سپاس بود و شك
و چه بسا پيروانش را از خطر ذوب شدن در دنياي فاني و از فتنه و فسادهاي آن و غـرق  

دنيـا  : فرمودنـد  مـي  آن حضـرت  . داشت شدن در شهوتها ولذتهاي زود گذر آن برحذر مي
پس از دنيا و . كنيد نگرد كه چه مي و ميشيرين و باصفاست، و خداوند شما را بر آن گماشته 

(زنان بهراسيد، چرا كه اولين فتنه و آزمايش بني اسرائيل در زنان بود
170F

1(.                                 
بخوبي دريافته بود كه دنيا آرامگاه و سـراي  كسـي اسـت كـه او را دگـر       رسول اكرم 

. اي نبرده اسـت  رزشهاي انساني هيچ بهرهسرائي نيست، و بهشت كسي است كه از اخالق و ا
هيچ زندگي و سعادتي چون زندگي و سعادت و صـفاي آخـرت   ! بار الها: فرمود و هميشه مي

(نيست
171F

2(.                 
پيامبر بشدت با فقر و تنگدستي در ستيز بـود، و فقـر را بـرادر كفـر، و راهـي بسـوي آن       

ر در جنگ بود كه مال و ثروت را در اداي عبادتها و و دين اسالم نيز تا بدانجا با فق. شمرد مي

                                           
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )1(
 .به روايت امام مسلم نيشابوري )2(
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اركان اسالم چون حج و زكات سهيم قرار داد، و كار و تالش و كوشش كه باعث عزت نفس 
شود را نماد شخصيت مسلمان قرار داده، دسـت بـاال را    و ساختار شخصيت اجتماعي فرد مي

مال و ثروت ودارائي دنيـا از دسـت   با وجود همه اينها اجازه نداد . بر دست پايين برتر شمرد
زده بر دل رخنه كند، و همواره چشمهايش به آخرت و زندگي پـس از مـرگ دوختـه     جست

و . بود، و قلب و دلش را از تمام پريشانيها و ناراحتيهاي دنيايي پاك و خالي نگه داشـته بـود  
مـرا چـه   :  فرمـود  و مي. زد دويد و پيامبر دست رد بر سينه آن مي اين بود كه دنيا بسوي او مي

من در دنيا تنها چون مسافري هستم كه زير سايه درختي براي چند لحظـه اسـتراحت   ! بدنيا؟
(رود نموده سپس آنرا رها كرده مي

172F

1(.                                                         

 پيـامبر خـدا   : گفتند ؛ همسر پيامبر اكرم يةعمرو بن الحارث برادر مادر مؤمنان جوير

پس از وفاتشان هيچ مال و منالي از خود بجاي نگذاشتند، نـه دينـاري، و نـه درهمـي، و نـه      
و . شـدند  اي و نه كنيزي، و نه هيچ چيز ديگري، مگـر قـاطر سـفيدي كـه سـوارش مـي       برده

د صـدقه كـرده   يكشـ  اش و قطعه زميني كه آنرا براي مسافراني كه توشه راهشان ته مـي  اسلحه
(بودند

173F

2(.                                 
آري؛ اين تمام دارايي و ثروت سرور دو جهان، و سيد و آقاي انسـانها از روز ازل تـا روز   

صلوات و درود و ثناي الهي بر او بـادا، و  . ابد، و آقا و سيد و سرور و عزيز جان و دلم است
 ...پدر و مادر و جان و همسر و فرزندم فداي او 

ي  ايست كه نپذيرفت پيامبري پادشاه گونه باشد، و ترجيح داد كه بنده و برده ستهاو آن وار
                 . پروردگار و پيام آور او باشد

: شـد آورده اسـت   اي از او جدا نمي كه لحظه يار و شاگرد محبوب پيامبر خدا  هابوهرير
اي از آسمان فرود  شتهنشست و به آسمان نگريست، فر در محضر پيامبر اكرم   جبريل

                                           
         .استاند كه اين حديث حسن صحيح  به روايت امام ترمذي، و ايشان گفته )1(
 .به روايت امام بخاري )2(
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ايست كه از روزي كه خداوند او را آفريده تا به امروز هرگـز از   اين فرشته: جبريل گفت. آمد
پروردگارت مرا بسوي تـو  ! اي محمد: ه سر رسيد گفتتچون فرش. آسمان فرود نيامده است

                                         اي؟  فرستاده است؛ آيا تو را پادشاهي قرار دهم، يا بنده و فرستاده
 پيامبر خدا! اي محمد، در مقابل پروردگارت فروتن باش: گفت جبريل به پيامبر خدا 

(خواهم بنده و فرستاده او باشم مي: فرمودند
174F

1(.         
اي بود از تواضع و فروتني و زهد و پرهيزگـاري و پارسـائي و    آينه زندگي پيامبر اكرم 

         .قناعت

در حالي جـان بـه جـان آفـرين      پيامبر خدا : فرمودند ل مادر مؤمنان عائشه صديقه
تسليم نمودند و از اين ديار فاني رخت برچيدند كه در خانه من هيچ چيزي كه انساني بتواند 

خوردم تا خسته  آنرا بخورد نبود مگر مقداري جو در تاقچه من، مدت زماني طوالني از آن مي
(وزن كردم بعد از آن تمام شدشدم، روزي آنرا 

175F

2(.         
پيـامبر  : رنـد، آهـي سـرداده گفـت    ب حضرت عمر چون ديد مردم در ناز و نعمت بسر مي

پيچيـد و حتـي خرمـاي     ديدم كه در بعضي روزها از شدت گرسنگي بخود مـي  را مي خدا
                                 .يافت تا شكمش را پر كند خشك و پاليده نمي

را به عهده گرفته بـود،    پيامبركه داوطلبانه شرف خدمتگذاري  رسول خدا  ريا ؛انس
ام كسـي   در راه خدا روزهاي پر ترس و وحشتي كه مـن ديـده  : فرمودند  اهللارسول : گفت
بر من سي شـبانه روز  . ام كسي نديده هايي كه من ديده و در راه خدا زجرها و شكنجه. نديده

هيچ غذايي كه قابل خوردن باشد نداشتيم، مگر چيز بسيار انـدكي كـه    گذشت، و من و بالل

                                           
  .واستاد ألباني آنرا صحيح دانسته. به روايت امام ابن ماجه )1(

آن مقدار اندك  يعني تا وقتي كه آنرا وزن نكرده بود، به بركت پيامبر ( .به روايت امام بخاري و مسلم )2(
    )شد جو تمام نمي
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(آورد كرد و مي بالل در زير بغلش پنهان مي
176F

1(.                                         
شبهاي متوالي  بر پيامبر خدا : آورده است ب ابن عباس و پسر عموي پيامبر خدا 

و بيشـتر وقتهـا   . بردنـد  شكم خالي سر به بـالين مـي   يشان گذاشت و ايشان همراه خانواده مي
(نانشان از جو بود

177F

2(.                         
تـا روزي كـه وفـات     پيامبر خدا : آمده است و از انس يار و خدمتگذار رسول خدا 

(و نان سفيد گندم نخوردند. كردند بر ميزي غذا نخوردند
178F

3(. 
نشستند و بر آن  كردند، بر حصير مي زندگي ميدر نهايت تواضع و فروتني  رسول اكرم 

روزي خـدمت آن  : گوينـد  مـي  يار و مستشار پيامبر خدا   عمر بن خطاب. خوابيدند مي
                                 .بر حصيري دراز كشيده بود، در كنارشان نشستم رسيدم، آنحضرت  حضرت 

. هيست، و حصير بر جسمشان اثـر گذاشـت  ديدم كه جز يك پارچه نازك چيزي بر تنشان ن
. اي از اتاق يك مشت جو، و مقدار اندكي عدس بود، مشكي نيز در آنجا آويزان بود در گوشه

بـه مـن    رسول خدا . را به آن حال ديدم اشك از چشمانم سرازير شد وقتي پيامبر خدا 
ايـن  ! چطور گريه نكـنم؟ ي خدا،  اي فرستاده: گفتم! كني؟ چرا گريه مي: نگاهي كرده فرمودند

و خسـرو  . بينم نيست ات چيزي جز آنچه مي حصير سخت بر جسمت اثر گذاشته، و در خانه
در . گذرانند و قيصر ـ پادشاهان فارس و روم ـ در ناز و نعمت و در باغها و رودها خوش مي  

آيـا   !اي پسـر خطـاب  : فرمودنـد  پيامبر اكرم ! ي خدا و پيك او هستيد حاليكه شما فرستاده
(بدين راضي و خشنود نيستي كه آخرت براي ما باشد، و دنيا براي آنها

179F

                                                         ؟)4

                                           
         .اند كه اين حديث حسن صحيح است به روايت امام ترمذي، و ايشان گفته )1(

         .اند كه دين حديث حسن صحيح است به روايت امام ترمذي، و گفته )2(
 .به روايت امام بخاري )3(

 .به روايت امام ابن ماجه، و منذري آنرا صحيح شمرده است )4(



 

 

 :چهلم درس
 )1(در رمضان  روش پيامبر 

بهتـرين روش و كـاملترين نمونـه اسـتفاده از      رسول خـدا  : گويند مي / امام ابن قيم
تـرين روش   ايشان به بهترين صـورت وبـا آسـانترين و دلچسـب    . بود فرصت طالئي رمضان

                                 .نددبر هاي ايماني را از اين ماه مبارك مي بيشترين فايده
به مدينه بر مسلمانان فرض  روزه ماه مبارك رمضان در دومين سال هجرت پيامبر اكرم 

رمضان را  9ايشان . م از جهاني فاني بربستندشجري چدر سال يازدهم ه و پيامبر خدا . شد
 .در زندگي پرفروغشان روزه گرفتند

گرفت و هر  خواست روزه مي هر كس مي. در ابتدا روزه بصورت اختياري فرض شده بود
سپس اختيار برداشته شد و روزه بر همگان . داد خواست بجاي آن بينوائي را غذا مي كس نمي

                                 .واجب قرار داده شد
تنها به خانمها و پيرمردان اين فرصـت داده شـد، كـه در صـورت نـاتوان بـودن از  روزه       

 .گرفتن، بجاي هر روز روزه يك بينوا و يا مستمندي را غذا دهند
پـس از شـفا    و ،روزه نگيرنـد و همچنين به بيماران و مسافرها اين رخصت داده شد، كـه  

         .اند روزه بگيرند ار يافتن به تعداد روزهايي كه افطار كرده، و روزه نگرفتهيافتن، و استقر
و همچنين زنان حامله و يا شـير دهـي كـه روزه گـرفتن بـراي آنهـا مضـر اسـت، روزه         

                         .آورند را بجاي مي اند روزه خوردهگيرند و پس از رفع خطر قضاء روزهايي كه  نمي
التي كه خطر متوجه صحت خود آنها نباشد، و تنها از اينكه مبـادا خطـري متوجـه    و در ح

بايستي بجاي هر روزي  گيرند، همراه با بجاي آوردن قضاء روزه، مي فرزندشان شود روزه نمي
چونكه ترك روزه از بابت خطر بيماري نبوده، تنها براي مراعات . نيز يك فقيري را غذا دهند

                         .باشد صحتمند در اول اسالم ميصحت چون افطار آدم 
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 سعي بسيار در بجاي آوردن انواع عبادتها
كوشيد تـا از هـر نـوع     اين بود كه در ماه رمضان بسيار مي از روش عبادت پيامبر اكرم 

ـ نيـز در رمضـان خـدمت آن      حضـرت جبرئيـل ـ    . عبادت در حد امكـان بجـاي آورد  
ي انسـانها   هميشـه از همـه   پيـامبر خـدا   . خوانـد  يشـان  قـرآن مـي   آمد و بـا ا  حضرت مي

نمود، و وقتي با جبرئيل  تر بود، و در رمضان بيش از پيش سخاوت مي سخاوتمندتر و بخشنده
آن حضـرت در رمضـان   . شد تر مي تر و بخشنده نمود از نسيم وزان نيز با سخاوت مالقات مي

نمـود، و   كرد و قرآن تالوت مي ه همگان نيكي ميداد، و ب بيش از هميشه صدقه و خيرات مي
آورد و همواره مشغول ذكر و عبادت خداوند بـود، و در مسـجد بـه اعتكـاف      نماز بجاي مي

                                                                                                                         .نشست مي
ضان را بكلي به عبادت مشغول بود، و آنچنان كه در ماه مبارك رمضان به طاعـت و  ماه رم

تـا جائيكـه   . كـرد  پرداخت در هيچ ماه ديگري از سال چنين نمي عبادت و بندگي خداوند مي
اي از شب و روزش چند روز متوالي را بدون اينكه افطـار كنـد روزه    براي ضايع نشدن لحظه

                                 .راي عبادت داشته باشدگرفت تا فرصت بيشتري ب مي
شما بطور متواصل : گفتند آنها مي. كرد ي متواصل منع مي البته صحابه و يارانش را از روزه

آن . خـواهيم چـون شـما باشـيم     كنيد، ما نيز مي گيريد، و چند روز متوالي افطار نمي روزه مي
باشم و او مـرا غـذا    ا نيستم، من نزد پروردگارم ميمن چون شم« :فرمودند حضرت به آنها مي

                                                                                 )180F1(.»كند دهد و سيراب مي مي
و به كساني . نمودند و از روي رحمت و شفقت پيروان و امتش را از استمرار روزه منع مي

         .جازه دادند افطارشان را تا وقت سحر بتأخير اندازندكه بسيار اصرار دارند ا
شنيدند كه آن  در صحيح بخاري از ابو سعيد خدري آمده است كه ايشان از پيامبر خدا 

                                           
 .به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري) 1(
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حـاال اگـر كسـي از شـما     . يتان را با روزه روز ديگر وصل نكنيـد  روزه« :فرمودند حضرت مي
تواند نوعي اسـتمرار   اين مي. »سحر ادامه دهد اش را استمرار دهد، تنها تا وقت خواست روزه

و در حقيقـت آن شـام روزه دار   . دار باشد ها و آسانترين روش براي روزه پيوستن روزه و بهم
روز يك وعـده   و روزه دار در شبانه. فرمايد است كه آنرا با كمي تأخير در وقت سحر ميل مي
كسي است كه شامش را بجـاي اول شـب   غذا دارد، حاال اگر آنرا در سحر ميل بفرمايد چون 

                                                                                 .كند در آخر شب ميل مي

 در هالل اول ماه روش پيامبر خدا 
ي ماه مبارك را پس از ديدن هالل اول مـاه، و يـا گـواهي دادن يـك      روزه پيامبر اكرم 
عمر، و  ي ماه مبارك را با اعتماد به گواهي ابن باري روزه. كرد را ديده، شروع ميشاهد كه ماه 

فقط بـه اطـالع   . و از آنها قسم نخواست. يك بار ديگر با گواهي يك صحرانشين شروع كرد
اين خبر رساني گواهي و شهادتي از سوي آنها بود، پيامبر از  چه رساني آنها اعتماد نمود، اگر

داد كـه   ديد و كسي گواهي نمـي  واگر هالل اول ماه را نمي. سوگند بخورند آنها نخواست كه
ي رمضـان را   نمود، و سـپس روزه  روز ماه شعبان را كامل مي هالل را ديده، آن حضرت  سي

                                                                                 .كرد شروع مي
روز شـعبان را كامـل    بـود، سـي   بود، و امكان ديدن ماه نمي ن ابري ميو اگر چنانچه آسما

                          . كرد نمود، سپس روزه رمضان را شروع مي مي
داد، بلكـه   گرفت، و نه به روزه گرفتن آن دستور مـي  آن حضرت نه روز ابري را روزه مي

حساب كننـد، سـپس رمضـان را     روزه دستور داد در صورت ابري بودن آسمان شعبان را سي
اگر چنانچه آسمان ابري شد حسـابش را  « :كه و اين با اين فرموده پيامبر خدا . شروع كنند

حساب اندازه گرفته شده است، : چرا كه؛ قدر بمعني. هيچگونه تضادي ندارد) 181F1(.»بجاي آوريد

                                           
)1( »ع فَإِنْ غُموا لَهرفَاقْد كُمبه روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري[ »لَي.[ 
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آنگونه كـه  . ساب كنيديعني اينكه اگر چنانچه هوا ابري بود ماه شعبان را كامل ـ سي روز ـ ح  
 )182F1(.»ماه شعبان را كامل كنيد« :در حديث ثابت ديگري كه امام بخاري روايت نموده آمده است

                                                .شود و ماه؛ سي روزه كامل مي

 روششان در پايان دادن ماه
فرد مسـلمان بـه روزه امـر    همانطور كه اشاره شد آن حضرت مسلمانان را با گواهي يك 

                 .طلبيد ولي در پايان دادن به ماه مبارك رمضان دو گواه را به شهادت مي. كرد مي
رسيدند، يعني در روز اول عيد و بعد از وقت  اگر چنانچه گواهان يا دو شاهد با تأخير مي

فطـار كننـد، و در فـرداي آن    داد ا پذيرفت و به مسلمانان دستور مي نماز عيد، گواهيشان را مي
                                 .آورد روز نماز عيد را در وقتش بجاي مي

                                           
 ].به روايت امام بخاري[ »فَأَكْملُوا  عدةَ شعبانَ« )1(



 

 

 :هل و يكمچ سدر
 )2(در رمضان  روش پيامبر اكرم 

كردنـد و مسـلمانان را    در اول وقت افطار مـي  آن حضرت  : اند آورده / امام ابن قيم
فرمودنـد و مؤمنـان را بـه     كنند، و سحر نيز ميل مينمودند تا در وقت افطار عجله  تشويق مي

                                         .كردند سحر خوردن و تأخير دادن آن تا آخر وقت تشويق مي
كردنـد بـا خرمـا     از كمال شفقت و مهربانيشان بر پيروانشان اين بود كه آنها را تشويق مـي 

         .ود با آبافطار كنند، و اگر خرمايي در دسترس نب
كند، و آن براي سـالمتي بسـيار مفيـدتر     ي خالي چيز شيرين را بهتر قبول مي چرا كه معده

                 .است، بخصوص براي چشم و قدرت بينائي بسيار مفيد است
تواند  گردد، بهتر مي تر مي  شود، و وقتي با آب گر بر اثر روزه كمي خشك ميج: و اما آب

ي گرسنه بهتر است قبـل از ميـل كـردن     براي همين براي تشنه. غذا استفاده ببرد زا پس از آن
                                         .غذا كمي آب بنوشد، و بعد از آن غذا بخورد

البتـه  . اينها همه بجانب آن فوائد و خاصيتهايي كه خرما و آب در پاك نمودن قلب دارنـد 
         .كنند رفان درك نمياينها را جز اهل دل و ع

 در افطارشان با پيامبر خدا 
         .فرمودند قبل از نماز افطار ميل مي ـ آن حضرت 

بود چند  يافتند ـ و اگر رطبي نمي  چند دانه رطب بود ـ البته اگر مي  ـ افطار آن حضرت 
                                         .كردند افطار مي يافت، با مقداري آب و اگر چيزي از آن نمي. فرمودند دانه خرما ميل مي

وابتلَّت العروق، ، ذَهب الظَّمأُ«: فرمودند نمودند، مي اند كه چون افطار مي ـ از ايشان آورده
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 .            )183F1(»وثَبت الْأجر إِنْ شاَء اُهللا تعاىل
         ).وند پاداش نوشته شدها تر شد، و به خواست خدا تشنگي رفت، روده(

دار در هنگام افطار كردنش دعائي است كه  براي روزه« :فرمودند اند كه مي و از ايشان آورده
                                 )184F2(.»شود رد نمي

اگر شب از آنسو بيايد، و روز از ايـن سـو بـرود،    « :فرمودند و از ايشان ثابت است كه مي
         )185F3(.»كرده است روزه دار افطار

دار نيت نكرده باشد، در حقيقت با وارد  اند كه؛ اگر چه روزه ي ايشان گفته در شرح فرموده
همانگونه كه با طلـوع خورشـيد مـا وارد صـبح     . شدن وقت افطار، انگار كه افطار كرده است

                                 .شويم و با غروب آن وارد شب مي

      ..   دار هآداب روز
دار را از دشنام دادن، و بدگويي، و دعوا و مرافه براه انـداختن بشـدت    روزه پيامبر خدا 

برحذر داشته، و حتي از اينكه جواب دشنام و ناسزا را بدهد منع كرده، و به او دستور داده تـا  
نهـا ـ و بـا كمـال     گويند ت كنند و ناسزايش مي در مقابل بد زبانها و كساني كه به او توهين مي

                         )186F4(.من روزه دارم: افتخار ـ بگويد
         . با زبان بگويد: اند برخي گفته
به خودش يادآوري كند، و در دلش بگويد تا دچـار غـرور و خودپسـندي    : اند برخي گفته

         .نگردد

                                           
          ].به روايت امام ابوداود سيستاني[ )1(

)2( »درا توةً معطْرِه دف دنم عائلصبه روايت ابن ماجه[ »إِنَّ ل.[ 

 ].به روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري[ »فَقَد أَفْطَر الصائم، إِذَا أَقْبل اللَّيلُ من هاهنا، وأَدبر من هاهنا« )3(

)4( »مائي صبه روايت امام بخاري و امام مسلم نيشابوري[ »إِن.[ 



   

  درسهايي از مدرسه رسول اهللا  224
 

 

و . كه ميدان خودستائي نيست اش فرض بود؛ با زبان بگويد، چرا اگر روزه: اند برخي گفته
                         .اش نفلي بود در دلش بخودش بگويد تا دچار ريا و خودنمايي نگردد اگر روزه

 رمضان هايسنت پيامبر در سفر
يانا روزه گرفته و احيانا روزه حاند، ا بارها در ماه مبارك رمضان به سفر رفته پيامبر اكرم 

              .است را نه به روزه گرفتن وادار كرده و نه از روزه خوردن بازداشته ، و يارانشاند نگرفته
يشان را بخورند تا  داد روزه شدند به آنها دستور مي و در جنگها وقتي به دشمن نزديك مي
                         .در جنگ با دشمن نيرومندتر و قويتر باشند

فرمودند كـه افطـار نمـودن     مي بود آن حضرت  مياما اگر در سفر جنگي و يا ستيزي ن
هر كس خواست آنرا اختيار كند، و هر كس خواست روزه بگيرد هيچ اشكالي . رخصتي است

                 .ندارد
، ه اسـت برخي از باشكوهترين نبردهاي بين حق و باطل در اين ماه مبارك بوقـوع پيوسـت  

         .ي بدر و غزوه فتح مكه چون؛ غزوه
ي اين سفرها هرگز طول مسافت سفر را براي روزه خوردن مسـافر   و آن حضرت در همه

         .معين نكرده است، و هيچ حكم ثابتي در اين زمينه از آن حضرت روايت نشده است
گرفتند، بدون در نظر گـرفتن بيـرون    صحابه و ياران آن حضرت نيز وقتي تصميم سفر مي

گفتند كه ايـن راه و روش   اند، و مي خورده يشان را مي شهر روزه هاي ي  خانه رفتن از محوطه
                                                         .بوده است پيامبر خدا 

در مـاه رمضـان بـا     با ابوبصره غفاري از ياران رسـول خـدا   : گويد عبيد فرزند جبر مي
هـاي شـهر دور    يم، قبل از اينكـه از خانـه  اي از شهر فسطاط به قصد سفر حركت كرد كشتي

هـاي شـهر را    آيـا خانـه  : گفـتم . بفرمـا : و بـه مـن گفـت   . شويم، گفت تا سفره را پهن كردند
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(كني؟ مي آيا مخالفت سنت و روش رسول خدا : بيني؟ ايشان با تعجب پرسيدند نمي
187F

1(                                                 
در مـاه   يار و خدمتگذار رسول اكـرم   ؛خدمت انس بن مالك: يدگو محمد بن كعب مي

رمضان رسيدم، ايشان لباس سفر پوشيده آماده سفر بودنـد، و چهارپايـانش را آمـاده حركـت     
         .درخواست غذائي كرد و شروع كرد به خوردن. كرده بود

اين سنت  ،بله: دندايشان فرمو! است؟ آيا اين از سنت پيامبر خدا : من از ايشان پرسيدم
  )188F2(.سپس سوار شده حركت كردند. است رسول اهللا 

سازد كسي كـه در مـاه مبـارك رمضـان قصـد سـفر        اين روايات بطور واضح، روشن مي
                                 .اش را بخورد تواند روزه كند، مي مي

                                           
 ].به روايت امام احمد و ابو داود سيستاني[ )1(

 ].امام ترمذي اين حديث را حسن شمرده است[ )2(



 

 

 :چهل و دومدرس 
 )3(در رمضان  روش پيامبر خدا 

رسيد در حاليكه ايشان از همبستري با همسرشـان در   افتاد كه وقت فجر مي ق ميبارها اتفا
                                 .گرفتند گرفتند و روزه مي حالت جنابت بودند، بعد از فجر ـ يعني بعد از اذان ـ غسل مي

ونـه كـه   آنگ: گفتنـد  بوسيدند، و مـي  و همسرانشان را در روزهاي رمضان با زبان روزه مي
كند بوسه نيز روزه را باطل  مضمضمه كردن ـ شستن دهان در وقت وضو ـ روزه را باطل نمي  

                                 )189F1(.كند نمي

 روي فراموشي چيزي بخورد يا بنوشدبراي كسي كه از  دستور پيامبر اكرم 

بخورد يا بنوشد بر كسي كه از روي فراموشي چيزي : است و از دستورات آن حضرت 
قضاء روزه الزم نيست، و در حقيقت او در مهماني خداوند بوده، و خداوند او را غـذا داده و  

         .شود آب نوشانيده، و اين خورد و نوش به او نسبت داده نمي
و . شـود  اش باطـل مـي   گيـرد روزه  مـي و تنها در صورت تصرفي كه از خود انسان انجـام  

اموشي چون خورد و نوش در خواب است، و كسي كـه در خـواب   خوردن و نوشيدن در فر
                      .است و يا آدمي كه در فراموشي است، مسئوليت تصرفاتشان را ندارند

         كند آنچه روزه را باطل مي
(از آن حضرت ثابت است كه؛ خوردن، و نوشيدن،

190F

خـارج كـردن   (و استفراغ و حجامـه   )2
                         .شود دار مي ي روزه باعث باطل شدن روزه )خون فاسد از جسم

                                           
توانند كنترل  البته شايد اشاره به اين نقطه الزم باشد كه فقهاء بوسه را براي كساني كه خودشان را نمي )1(

                 !اند كنند ناپسند و مكروه شمرده
 .خوراكي يا مقويچون؛ آمپولهاي . و آنچه در حكم خورد و نوش است )2(
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نيز روزه را چـون خـوردن و نوشـيدن باطـل     ) همبستري با همسر(وبه حكم قرآن جماع 
روايـت   و در مورد سرمه بچشم زدن هنگام روزه هيچ حكم ثابتي از پيـامبر خـدا   . كند مي

                         .اند زده مسواك ميو از ايشان ثابت شده كه با دهان روزه . نشده
در حاليكه روزه داشـتند آب روي سرشـان    ـ و امام احمد آورده است كه آن حضرت 

         .ريختند مي
) شستن دهان و بينـي در هنگـام وضـوء و غسـل    (ـ و با دهان روزه مضمضه و استنشاق 

  تـا مبـادا آب از راه بينـي   (. كردند منع مي دار را از زياده روي در استنشاق كردند، البته روزه مي
                                 ).وارد حلق شود

بـا   هيچ روايت درستي در دست نيست كه نشان دهد پيامبر خدا : گويد احمد مي مـ اما
                         )خارج كردن خون فاسد از جسم(. اند كرده دهان روزه حجامه مي

از مسواك زدن در اول  يچ روايت درستي نيست كه نشان دهد آن حضرت ـ همچنين ه
 .روز يا آخر آن منع كرده باشد

 اعتكاف پيامبر 
هميشه تا آخر عمر مباركشان ده روز آخر رمضان را در مسجد به اعتكاف  رسول اكرم 

آن در مـاه  نشستند، تنها يك بار اتفاق افتاد كه اعتكافشان در رمضان ترك شد، كـه بجـاي    مي
         .شوال به اعتكاف نشستند

و يكبار نيز براي رسيدن به پاداش شب قدر ده روز اول رمضان را بـه اعتكـاف نشسـتند،    
سپس ده روز وسط آنرا، و سپس ده روز آخر را، آنگاه دريافتند كه شب قدر يكي از شـبهاي  

ميشـه ده روز آخـر مـاه    ي آخر رمضان است، از آنروز تا روزي كه به خداوند پيوست ه دهه
                 .نشستند مبارك را به اعتكاف مي

اي از مسجد را خيمـه زننـد، تـا در آن دور از مـردم بـا       گوشه  دادند با پارچه ـ دستور مي
                         .خدايش به راز و نياز پردازد



   

  درسهايي از مدرسه رسول اهللا  228
 

 

ي  نـد و داخـل خيمـه   خوا خواست به اعتكاف بنشيند، نماز فجـر را مـي   ـ و روزي كه مي
                                 .شد اعتكافشان مي

نشستند، و در ساليكه وفات كردند بيسـت روز بـه    ـ ايشان هر ساله ده روز به اعتكاف مي
         .اعتكاف نشستند

كرد، تنهـا در سـاليكه پيـامبر     عرضه مي ـ جبريل هر سال يك بار قرآن را بر پيامبر خدا 
         .فات نمودند دو بار قرآن را با پيامبر خدا خواندندو خدا 

                 .شد خواست به اعتكاف بنشيند تنها داخل خيمه خود مي ـ وقتي مي
                 .رفت اش نمي به خانه يك فردـ در حال اعتكاف مگر براي احتياجات ضروري 

) كه كنار مسجد بود(ي همسرشان عائشه  خانهـ و احيانا تنها سرشان را از مسجد به داخل 
شستند و شـانه   كردند، و ايشان در حاليكه عادت ماهانه داشتند سر آن حضرت را مي دراز مي

                                 .زدند مي
آمدنـد، و وقتـي    ـ احيانا برخي از همسرانشان شبانه در اعتكاف بديـدن آن حضـرت مـي   

                                 .كردند هايشان بدرقه مي آن حضرت آنها را تا خانه خواستند برگردند، مي
 كسـي از آنهـا را   انـد و نـه   كـرده نـ با هيچ يك از همسرانش در حال اعتكاف همبستري 

                 .اند بوسيده
                 .كردند نشستند، رخت خوابشان را در جاي اعتكافشان پهن مي ـ وقتي به اعتكاف مي

شد، و در راه خبر بيماري  بود و براي ضرورتي از مسجد خارج مي ـ و اگر در اعتكاف مي
                                 . داد شنيد، براي بيمارپرسي و عيادت راهش را تغير نمي را مي

اعتكـاف   اي تركي كه بر درش حصيري آويزان كرده بود به در خيمه ـ باري پيامبر خدا 
در . خواستند روح اعتكاف و اهداف آنرا دريابنـد  نشيني و دوري از مردم مي با گوشه. نشستند

دهند كه اعتكافشـان جـاي    با آنچه بسياري از نادانان انجام مي حقيقت اعتكاف پيامبر خدا 
ايـن گونـه اعتكافهـا    . ديد و بازديد، و گفت و شنود، و بخور و ببر است بكلي متفاوت است
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                                 .يزي است غير از اعتكاف آن مقام واالي رسالت چ
ي مؤمنان را توفيق دهد تا به نحو احسن از دستورات و فـرامين و سـنت آن    خداوند همه

         .پيروي كنند حضرت 



 

 

 زنگ آخر

 :حكايت هر زندگي را بر اين زمين خاكي بايد پاياني باشد

﴿              ﴾ ]57 :عنكبوتال[ 

چشد سپس به سـوي مـا    هر كسي مزه مرگ را مي) ميرند و مه انسانها ميسرانجام ه( «
      .»شويد بازگردانده مي

 پيـك آسـمان   . سال؛ كوشش، تالش، اصالح، وسـازندگي بـه ثمـر رسـيده بـود      23
نحو احسـن بـه پايـان رسـانيده بـود، و ديـن آنچنـان كـه پروردگـار           مأموريت خويش را به

 :خواست به بشريت رسيده بود مي

﴿                        ﴾ ]3 :ةمائدال[ 

به شـما و اسـتوار   با عزّت بخشيدن (ين شما را برايتان كامل كردم و د) احكام(امروز «
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپسـند  ) داشتن گامهايتان

      .»براي شما برگزيدم
 :گرويدند و مردم فوج فوج و گروه گروه به اسالم مي

﴿                         

            ﴾ ]3ـ  1 :نصرال[ 

بينـي كـه    و مـردم را مـي     .رسـد  فرا مي) و فتح مكّه(هنگامي كه ياري خدا و پيروزي «
پروردگـار    .)آورند يمان ميو به اسالم ا(شوند  روه گروه داخل دين خدا ميدسته دسته و گ

       .»پذير است خدا بسيار توبه. و از او آمرزش بخواه، خود را سپاس و ستايش كن
 .در تابلوي شاگردان و ياران او به صورت بسيار زيبايي نقاشي شده بود و سيماي خاتم 
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حجـة  «ر د. شـد  پيامبر براي سفر آماده مـي . حال ديگر نوبت پيوستن به يار فرا رسيده بود

مناسك حـج را خـوب بياموزيـد شـايد كـه ديـدار       : به يارانش فرمود اي گزرا با اشاره »الوداع

 !ديگري در مراسم حجي نصيب ما نشود
اي در  پس از بازگشت از نمـاز جنـازه   هـ، رسول اهللا  11صفر سال  29در روز دوشنبه 

 11با شدت بيماري مدت  پس از آن. قبرستان بقيع سر درد شدند و به شدت تبشان باال رفت
 .روز ادامه داشت 14تا  13بيماري ايشان . روز امامت نماز جماعت را خود بر عهده داشتند

. روز قبل از وفاتشان، با شدت بيماري فرمودند كه رويشان آب بريزنـد  5روز چهارشنبه؛ 
ي منبر رفتند تا اي بسته بودند باال در حاليكه سرشان را با پارچه. تر آمد درجه حرارتشان پايين

قبرهاي پيامبرانشان ! لعنت خدا بر يهوديان و نصرانيان بادا« :اي بسيار مهم اشاره فرمايند به نكته
 .)192F2(»اي براي عبادت نكنيد قبر مرا بتكده« :، سپس فرمودند)191F1(»را مسجد قرار دادند

ي عبـادت  از اينكه مردم جهت ابراز محبت قبري را مزار ساخته، سپس بـرا  پيامبر خدا 
بدانجا روند بسيار نفرت داشتند، و از اينكه اين دروازه خطرناك شرك در بين مسـلمانان بـاز   

از اين جهت با وجود شدت بيماري به مسجد رفته بر اين نكتـه كـه   . ترسيدند شود بسيار مي
 .پيش از اين بارها آن را روشن و واضح شرح داده بودند، بار دگر تأكيد فرمودند

ه همين زحمات بيدريغ آن حضرت بود كه در تاريخ اسالم؛ قبرپرستي، و مزار و به شكران
بود، امروز در شهر مكـه و   و اگر اين فرموده آن مقام واال نمي. ها رواج نيافت و بارگاه ساختن

زيسـتند جـايي    و اهل بيت گراميشان مـي  مدينه و ساير شهرهايي كه ياران آن رسول پاك 
 !شد در هر وجب صحابي و امام زاده و پير و مرشدي را مزاري مي ماند، و براي زندگي نمي

                                           
 .62/ 1امام بخاري به روايت  )1(

 .65/موطا امام مالك صبه روايت  )2(
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سپس آن حضرت در كمال فروتني و تواضع خودشان را مورد بازخواسـت قـرار داده   
و هـر كسـي   . ام اين كمر من است بيايد به من شالق زند هر كسي را شالقي زده: فرمودند

 !ام بيايد مرا ناسزا گويد را فحش و ناسزايي گفته
 !... اكبراهللا

 ...بنازم بزرگي و آقائيت را سرور و سيد و موالي من
 ..فدايت بادا جان و مال و خاندان و روح و روانم

 !گوهر جان، به چه كار دگرم باز آيد؟  گر نثار قدم يار گرامي نكنم
محبوب پروردگار عالم، فخر كونين و شرف فرزندان آدم، در كمال فخر چنين سيمايي 

 !نگارد فحات تاريخ مياز عدالت بر ص
 »تـر از خـس   پسـت «و ديگـران را   »همه كس«امروز كه خود را  »از ما بهتران«كجايند 

 !شمرند؟ مي
و صد عجب كه در پرتو نور فانوس هدايت هيچ رشادت و انـدرزي نيسـت خفاشـان    

 ...شب پرست را
 و قدرشناسي از ايشان و نقششـان در خـدمت بـه    »انصار«سپس آن حضرت به احترام 

هايي كه در مسجد بـود را ديـوار كننـد،     و دستور دادند درهاي خانه. دين سفارشها كردند
و در حق ابوبكر؛ وزير و دست راست و پدر خانمشـان تعريفهـا   .  بجر در خانه ابوبكر

ابوبكر از همه مردم در همراهي و دوستي و بخشش مال و ثروتش بر مـن  : كرده فرمودند
! بـود  گرفتم، ابوبكر مـي  جز پروردگارم خليل ـ همدم ـ ديگري مي  امانتدارترين بود، و اگر 

 !..ولي برادري اسالم و دوستي او راست
روز قبل از وفاتشان ـ ايشان امامت نماز را شخصا ادا   4تا نماز مغرب روز پنج شنبه ـ  

كردند، پس از آن بيماري شدت گرفت و رسول خاتم هر چنـد لحظـه يكبـار از حـال      مي
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نمـاز را در   17ابـوبكر امامـت   . دستور دادند ابوبكر امامت نماز را به عهده گيرد. رفتند مي
 .بر عهده داشت زندگي پيامبر خدا 

دوسـت و يـار قلبهـا،    . فضائي از اندوه و غم و پريشاني و ماتم بر مدينه لنگر انداخته بود
ازه خيال دهد هيچ كس جرأت ندارد به خودش اج. محبوب دلها، عزيزتر از جانها بيمار است

در تصور هر كسي كه رسول حق را ديده بود جهان بدون . كه مبادا محبوب رخت سفر بربندد
 !..ماند تاريك اي مي او به ويرانه

در نماز صبح روز دوشنبه مسلمانان متوجه شدند كه پرده از اتاق مادر مؤمنان؛ عائشه، كنار 
از موفقيـت ديـن و اطاعـت و     خواسـت بـراي آخـرين بـار     بود كـه مـي   رسول اهللا . رفت

مؤمنان چون طلوع سيماي پرفروغ آن آفتاب هدايت را ديدند، . فرمانبرداري ياران مطمئن شود
 !كمي مانده بود كه از فرط شادي نماز را رها كرده بسويش پر كشيده او را در آغوش گيرند

. را كامل كنيـد  نمازتان: دستان مبارك آن حضرت اين حماسه را قدر نهاده، اشاره فرمودند
(سپس پرده را كشيده به داخل اتاق رفتند

193F

1(. 
خورشيد تازه باال رفته بود كه بيماري شدت گرفت و اثر زهري كه زني يهودي در خيبـر  

(به پيامبر خورانده بود نمودار گشت
194F

2(. 
، و ايـن  »و زيـر دسـتانتان  ... نماز... نماز «: تأكيد فرمودند  براي آخرين بار رسول خاتم 

(له را چند بار تكرار فرمودندجم
195F

3(. 
مادر مؤمنان؛ عائشه، همسر گرانقدر رسول خاتم، ايشان را به سينه خود تكيه داده بودنـد،  
پيامبر به همسرشان اشاره كردند كه مسواكي كه دست عبدالرحمن بن ابي بكر؛ برادرشان بـود  

 !اك زدندپيامبر مسو. را گرفته با دهان خودشان نرم كنند و به ايشان دهند

                                           
 .640/ 2امام بخاري به روايت  )1(

 .641/ 2امام بخاري به روايت  )2(

 .637/ 2امام بخاري به روايت  )3(
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: سپس انگشتشان باال رفته، چشمانشان به سقف دوخته شد، و لبهايشان به حركت در آمد
بار ... اي، از؛ پيامبران و راستگويان و شهيدان و نيكوكاران با آنان كه بدانها نعمت ارزاني داشته

 ..!الها ببخشاي مرا، و بر من رحم كن، و مرا به يار باال برسان، الهي؛ باالترين يار
 ...الهي؛ باالترين يار
( ..الهي؛ باالترين يار

196F

1(. 
و روحشان جهان فـاني را رهـا كـرده بـه ديـار بـاقي       . و دستشان آرام كج شده، پايين آمد

 .شتاف
 !..  إِنا للّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ

 !..گرديمما از آنِ خدائيم و به سوي او بازمي
هجري، محبوب ما، سـرور و   11ربيع األول سال / 12و بدينصورت در صبح روز دوشنبه 

 ..سالگي چشم از جهان فروبست 63آقايمان،  عزيزتر ازجانمان، خاتم پيامبران در سن 
آفتابي كه ما را از تاريكي جهالت و نادانيها، به روشنائي نـور ايمـان هـدايت نمـوده بـود،      

 !..غروب كرد
 ..خود او از ديدها پنهان شده، در زير خاك خفت

ولي؛ سنت، راه و روش زيستن، آئين مو به مو انسان شدن را به ما آموخت، و دفتر تاريخ 
 .آن را در كنار قرآن كريم؛ كالم پاك پروردگار يكتا، براي ما حفظ نموده است

.. سيرت و كردار او.. نام او.. او  روح.. در بين ما نيست، راه او حال اگر محمد مصطفي 
 ..در بين ماست.. گفتار و رفتار او

﴿                           

   ﴾ ]21 :حزاباأل[ 

                                           
 .641،  640، 639، 638/ 2امام بخاري به روايت  )1(
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پيغمبـر خـدا بـراي شـما     ) ر و كـردار شيوه پندار و گفتا(سرمشق و الگوي زيبائي در «
خـدا داشـته، و جويـاي قيامـت     اميد به ) :داراي سه ويژگي باشند(ساني كه براي ك. است
      .»، و خداي را بسيار ياد كنندباشند
 

 اسالم آباد ـ پاكستان

 .ش 1389/ خرداد/ 19



 

 

 مناجات

 

                                           
 .مناجات، از خواجه عبداهللا انصاري )1(

 اي آنكه به ملك خويش پاينده تويي
 

ــويي     ــده ت ــبح نماين ــب ص ــن ش ــر دام  ب
 

 كــار مــن بيچــاره قــوي بســته شــده
 

 ينده تـــوييبگشـــاي خـــدايا كـــه گشـــا 
 

 يا رب مكن از لطف پريشـان مـا را  
 

 هر چند كه هسـت جـرم و عصـيان مـا را     
 

 ذات تو غني و مـا همـه  محتـاجيم   
 

ــا را    ــردان مـ ــود مگـ ــر خـ ــاج غيـ  محتـ
 

 يا رب تو چنان كن كه پريشان نشوم
 

ــوم     ــان نش ــه و خويش ــه بيگان ــاج ب  محت
 

 بي منت خلـق خـود مـرا روزي ده   
 

ــان    ــر در ايشـ ــو بـ ــا از در تـ ــوم تـ  نشـ
 

 غمناكم و از كوي تـو بـا غـم نـروم    
 

 جـــز شـــاد و اميـــدوار و خـــرم نـــروم  
 

 از درگه همچون تـو كريمـي هرگـز   
 

ــروم   ــد كــس نرفــت و مــن هــم ن (نومي
197F

1( 
 


