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    :به  تقديم
  

  تاريكي در  سرگردان  بشريت  با نور و گرمايش  حجاز، كه  رشيد فروزانخو
  .بخشيد  را نجات  و معصيت  در گناه  زده و يخ  جهل

  آن را از  نورشان  كه  و رحمت  هدايت  آسمان  بخش  زينت  ستارگان  و به
  .اند اخذ كرده  خورشيد معرفت

  را به  بشريت  در هر قرني  كه  انعزيز  آن  راستين  و پيروان  رهروان  و به
  كنند،  مي  راهنمايي  بخش  و حيات  دهنده نجات  نور و گرماي  از آن  استفاده  سوي
  مشفق  و مصلح  دعوت  ـ امامرحمه اهللا ـ   ندوي  سيد ابوالحسن  حضرت  به

  و سيره  زندگاني  سوي  به  تمام  معاصر را با زيبايي  بشريت  كه  بيستم  در قرن
  .فرا خواند  نبوي
   
   
   
   
   



   الرحيم الرحمن اهللا بسم

   سخن  پيش

  یلونذيراً إ بشرياً   باحلق  أرسلهو  حممداً رمحةً للعاملني  بعث  , الذي العاملني  ّ ِ رب احلمد هللا
تِ   فنياملكلَّ  ائع  و بيان  همهلدايَ طْعِ   الئلبالدَّ   ينالدِّ   رشَ   یعل  , أمحده الرباهني  ة وواضحاتيَّ القَ
مهو  فَضله  املزيد من  أسألهو  نعَمه  مجيع رَ  ّ َ  أشهد أنو  اهللا الكبري املتعال الإ  لهإ ال  أشهد أنو  ,كَ

يِّ  نا حممداً عبدهسَ نَن  العظيم  بالقرآن  ماملكرَّ   املخلوقني  أفضل , خليلهو  وحبيبه  رسولهو  دَ   وبالسُّ
شدين املستنرية سرتَ   آله  یوعل  املرسلنيو  سائر النبيني یعلو  عليه  سالمهاهللا و  , صلوات للمُ

 بعد; أما,  الدين  يوم  إىل  أتباعهو  أصحابهو
  سعي ، و پر از موفقيت  مطلوب  زندگي  به  رسيدن  براي  كه  است  موجودي  انسان

  قسرمش را  آنان  بگيرد و روش  درس  اش و برتر جامعه  موفق  كند از الگوهاي مي
  .قرار دهد  در زندگي  خويش

برتر  نيكو و  الگوي  عنوان  ـ را به ـ   اكرم  رسول  ، حضرت پروردگار مهربان
  از اين  پيروي و  تبعيت  ينمايد و حت مي  معرفي  اسالمي  ي و جامعه  مسلمانان  براي

  .گرداند مي  واجب  را بر مسلمانان»  اسوه«

  ي سيره  ي مطالعه  از راه»  حسنه  ي اسوه»  اين  گانيزند  ي بيشتر با شيوه  آشنايي
در   اسالمي  اكثر علما و انديشمندان  باشد كه ـ مقدور مي ـ   حضرت  آن  نوراني

  ي مطالعه  اند، كه نموده  و ضبط  را جمع  ، آن و گرانقدر ايشان  صحيح  پرتو احاديث
  . است  و الزم  واجب  اسالمي  فرد فرد امت  براي  آن

 و  از مورخان  هر يك  دارد كه  ـ ابعاد مختلفي ـ   اكرم  رسول  ي سيره
  براي را  بهايي گران  و درهاي  قرار داده  مورد بررسي  اي را از زاويه  آن  نگاران سيره
  . اند آورده  ارمغان  به  طالبان

  پرداخته ـ پيامبر ـ   از زندگاني  زاويه  يك  به  داريد، فقط  روي  پيش  كه  كتابي
و پند   سراسر درس  باشد كه ـ مي اهللا ـ  رسول  ّ و تاريخي مهم  سفرهاي  و آن  است
  ـ كه  نگاران و سيره  مورخان  از تالش  است  اي گزيده  تحقيق  اين.  اُمتش  براي  است



  انتخاب  آنان  ترين از صحيح  كه فرمايد ـ  عنايت  آنان  را به  پاداش  خداوند بهترين
با   ندوي  سيد ابوالحسن  امام اثر(»  رحمت ّ نبي«كار   اين  اصلي  و مبناي  شده

  الدين صفي  اثر شيخ(»  نبوت خورشيد«، ) قاسمي  موالنا محمد قاسم  ي ترجمه
  با ترجمه(»  سيرةالنبي«، ) فشاركي  لساني  دكتر محمد علي  با ترجمه  مباركپوري
  سيد سليمان  و عالمه  نعماني  شبلي  عالمه اثر(»  جاويدان  فروغ«، ) مخلص  عبدالرؤف

  محمد ادريس  اثر عالمه(»  مصطفي  سيرت«و )  مرادزهي عبدالمجيد  ، با ترجمه ندوي
  .باشد مي) بر حسين  محمد امين  ، با ترجمه كاندهلوي

  نقل  نويسان رهاز سي  سفر مهم  سه  اين  جريان  از اينكه  جداي  كتاب  در اين
  اين  و حياتي  مهم  هاي درس  سوي  به  خواننده  نمودن  متوجه  اصلي  ، هدف گرديده

در  و  گرديده  مشخص  خاص  صورت  از موارد به  در بعضي  باشد كه سفرها مي
  كردن ، جدا بوده  و سراسر درس  مهم  مطالب  تمام  اينكه  دليل  جاها نيز به  بعضي
سفر   اين  تمامي  كه  و حجةالوداع  همانند سفر سوم  است  بوده  مكنغيرم  نكات
  .را در بردارد  مهم  هاي درس

  موفقيت پر از  ي كارنامه  گذرا به  نگاهي  كه  گرديده  اضافه  نيز بخشي  در پايان   
  . رددا  بشريت  ي جامعه  براي  ايشان  ماندگار نبوت  هاي ـ و نيز ارمغان اهللا ـ  رسول

  زندگاني  مختلف  هاي با گوشه  جوان  بيشتر نسل  نوشتار آشنايي  از اين  هدف
و   نبوي  ي بيشتر سيره  ي مطالعه  سوي  به  آنان  نمودن  ـ و تشويق اهللا ـ  رسول
  .باشد مي  در پرتو آن  كردن  زندگي

  پيامبر، علَم  دشمنان  كه  از زمان  برهه  در اين  كار كوچك  اين  اميد آنكه  به
  هاي نقاشي كاريكاتور و  كشيدن  را در قالب  پيامبر رحمت  كردن  و مسخره  مخالفت
  اند، در بارگاه گرفته  دست  ـ به ـ   حضرت  آن  پاك  ساحت  به  آميز نسبت مسخره

  .ـ گردد اهللا ـ  رسول  روح  شادي  و موجب  واقع  پروردگار مورد قبول
  

  قُبا  ، مسجد جامع نندجـ س  گنجي  ايوب
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   مقدمه
   بزرگ  رسالتي  براي  انتخاب

  

  مباهات ، افتخار و دختران  گور كردن  به  ، زنده زمان  مردم  و گمراهي  او از جهل
  همين  بود، به  شده  ، خسته و فساد عقيدتي  پرستي ، بت و اوالد و مردگان  ثروت  به

  خرافات  همه  آن گزيد تا از مي  و خلوت  برده  از شهر پناه  در خارج  غاري  به  علّت
  اسرار عجيبي  خلوت در  برسد؛ چراكه  خويشتن  به  و فساد دور باشد و در خلوت

  !شوند مي  نمايان  بر آدمي  كه  رازهايي  و چه  است  نهفته

  آنجا به در. برد را با خود مي  اش شهنمود و تو مي  آنجا درنگ  متوالي  هاي شب«
  .)1(»كرد مي  و نيايش  ، عبادت سليم  و فطرت  ابراهيمي  روش

  بود كه  توانا برده  وجود پروردگاري  به  پي  قلبش  ي ها و مطالعه خلوت  او در اين
  .باشد  كائنات»  فريادرس«و » معبود«تواند  مي

  اوج  به  پرستي و بت  و خرافات  جاهليت و  جهل  ي مشاهده  او بنا به  نگراني«
،  زمين ها و ، آسمان آفريدگار جهان  از جانب  بود، او اميدوار بود كه  خود رسيده
در . كند مي  او را برانگيخته  چيزي  گردد، گويي  حال  شامل  و هدايتي  راهنمايي

  چيز از آن  هيچ  شد كه  واقع  اش مورد عالقه  چنان  گزيني ، خلوت دوران  همين
  .تر نبود پسنديده

 ناپديد  ها از نگاهش خانه  تا اينكه  رفت شد و دور مي مي  خارج  از مكّه

و   كرد، از كنار هر سنگ عبور مي  مكّه  هاي ها و دره از وادي  كه  ، هنگامي گشت مي
  به او »!اهللا يا رسول  عليك  السالم«: گفتند مي  سالم  بر وي  گذشت مي  كه  درختي
  ديگري ها چيز و سنگ  ، اما جز درختان نگريست مي  و راستش  خود، و چپ  اطراف
  .)2(»ديد نمي
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 از  اي بر لبه  بود، جهان  سر گذاشته  را پشت  بهار از عمرش  چهل  كه  هنگامي«

  پيش  انتحار و خودكشي  سوي  آور به سرسام  با سرعتي  ، بشريت قرار داشت  آتش
  وقت و  هويدا گشت  نمود و آثار آن  طلوع  سعادت  صبح  اينجا بود كه،  رفت مي

  .)1( »فرا رسيد  بعثت
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انسان را از *  آفريد ] سراسر هستى را[نام پروردگارت كه ]  يمن[بخوان به « 
كسى كه * بخوان و پروردگارت بس گرامى است * هاى بسته آفريد  خونپاره

   .» دانست، آموخت به انسان آنچه را كه نمى* با قلم آموخت]  نوشتن[
  بالهاي  اسير در دام  هاي انسان  را براي  زندگي  ينو آي  قانون! محمد  اي

  ! ، بخوان و شهواني  نفساني

 در  شدن  از غرق  و رهايي  دنيوي  از قيد و بندهاي  و آزادي  رستگاري  راه

  ! بخوان  بشريت  را براي  اخالقي  فساد و فحشاي  غرقاب

  اجتماعي  هاي ، و آرمان مدني  ي جامعه  به  رسيدن  پويا، راه  هاي نسل  تربيت  روش
  ! كن  بيان  بشريت  را براي

  جامعه  را براي  اخالقي  از رذايل  و رهايي  اخالقي  فضايل  به  يافتن  دست  روش
  ! كن  بيان

  عالقمندان  را براي  شدن  با او دوست  پروردگار، و آيين  به  رسيدن  و طريق
  ! بخوان

،  پشتيبانت  كه  بخوان! كند مي  تو را كمك  پروردگارت  هك!  بخوان!  بخوان!  بخوان
  در روش  ؛ چراكه را بخوان  نامه  ، اين راه  سالكان  براي!  است»  آگاه«و »  قوي«

  زيباي  روش  داراي  راستي  شود، و به نمي  يافت  و نقصي  عيب  گونه هيچ  ات آموزشي
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y7﴿:  هستي  و اخالقي  آموزشي ¯Ρ Î) uρ 4’n? yè s9 @, è=äz 5ΟŠÏàtã﴾ )1(.  

و   بزرگ و  مهم  مأموريتي  تو را براي  كه! ببند  را محكم  كمر همت! بلند شو  پس
و   ارتباط  اهميت  به»  رسان مژده»  كه  بشريت  براي  عظيم»  شاهدي»  عنوان  به
»  محبوب»  يسو  را به  تا عاشقان  ايم باشد، برگزيده مي  غفلت  ي از نتيجه»  ترساننده«

  طوالني  راه  اين  هاي بلندي و  پستي  هاي و تاريكي  و خم  و در پيچ  فراخواني  حقيقي
  . باشي  آنان  فرا راه  و مشعلي  فروزان  و پرخطر، همانند چراغي
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  و به.  فرستاديم  دهنده و بيم  رسان و مژده  گواه  عنوان  ما تو را به! پيغمبر  اي«
  . »تابان  چراغ  عنوان  اهللا، و به  فرمان  خدا طبق  سوي  به  ي كننده دعوت  عنوان

  ! را نپوشان  درونت  خورشيد تابان  و اين  مكن  درنگ  پس

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρ r' sù ﴾          ] 2-1  آيه: مدثر.[  
 را از  مردمان(برخيز و !)  آرميده  و در بستر خواب(  بر سر كشيده  جامه  اي«

  .»! بترسان)  يزدان  عذاب

  تمامي  براي  بيĤغاز كه ها انسان  و بر تمام  را بر جامعه  نور هدايت  افشاندن
  . هستي  و خير و بركت  و خوشبختي  سعادت  ي اقشار، مايه

﴿!$tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗôq y‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9﴾        ]107  آيه: انبياء.[   

  .» ايم نفرستاده  جهانيان  براي  رحمت  عنوان  ما تو را جز به!) پيغمبر  اي(« 

  كه  گونه همان ، ها هستي انسان  سوي  ما به  رسان نيز پيغامتو ! محمد  بلند شو، اي
مهر تأييد  ، اما تو بوديم  را داده  مأموريت  ديگر اين  افرادي  از تو نيز به  پيش
  . از خود هستي  پيش  رسانان و سرور پيغام  پيشين  هاي نامه

  كاروانند  و رهنماي  سارباننددليل  دور انبياء چون  در اين
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  .)1( كار  ، همو آخر در اين ساالر همو اول  سيد ما گشته  ايشان وز

و   اول  اما در حقيقت  ي» خاتم«، هر چند  پروردگار هستي  پيامبران  تو آخرين  پس
  . آناني  افضل

  او نبود و نخواهد بود  جود مثل  به  او كه  شدست  خاتم  بهر اين

بر تو   صنعت  ختم:  تو گويي  نه  برَد استاد دست  در صنعت  كه  چون
  .)2( ؟ است

. باشد مي  الهي  آوران پيام  و آخرين  بشريت  نجات  ي فرشته ـ  ـمحمد !  آري
  :او را فرمود  پروردگارش  چون

 ﴿õÏk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& šø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘﴾.         ]67  آيه:  مائده.[   
) به مردم(ت، كاملًا آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده اس«

  .»!برسان

  .آغاز كرد  اش خانواده  را از ميان  دعوتش

  يعني -رضي اهللا عنهم- »زيد«و »  علي«، » خديجه«، »ابوبكر»  چون  مخلصاني
روز،   آن  ي جامعه  زنان  ي او پيوستند؛ نماينده  به  اقشار جامعه  تمام  دگاننماين

 ، جامعه  و جانفداي  آزاده  مردان  ي نماينده هاـعن اهللا ـ رضي  يكبر  ي خديجه  حضرت
،  جامعه  ي آينده  و نيروهاي  نوجوانان  ي ، نمايندهـ  ـ  ابوبكر صديق  حضرت
  ، حضرت جامعه  و مستضعف  قشر ضعيف  ي و نماينده ـ  ـ يمرتض  علي  حضرت
را   خويش  گروه  هآيند در  كردند تا هر يك  نام ثبت  در مكتبش ـ  ـ  حارثه  زيد بن
  در همان  هم  و جوانان  ، زنان انگيزي و حيرت  مبارك  تركيب  نمايند؛ چه  رهبري
فقرا و . رساندند  سازي انسان  عظيم  دانشگاه  اين  ، خود را به آغازين  روزهاي

. شدند  كالس هم- -ابوبكر   چون  و تاجراني  در كنار بازرگانان  جامعه  مستضعفين
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  دمكراتيك  ي از جامعه  اي نمونه و  طور كامل  بشر به  حقوق  از رعايت  اي صحنه
  . و ديني  اصولي

  كرد و بناي  نگاه  گوناگون  از زواياي  توان را مي  چهار شاگرد اول  تركيب  اين
چهار  از  متشكل  مجلسي. نمود  را بررسي  بشريت  مشفق  استاد توانا و معلّم  كار اين

  ؛ دوران  موجود در آن  قشر مختلف

  .  ، ابوبكر صديق داران  و سرمايه  ثروتمندان  از گروه

  .  حارثه  ، زيد بن جامعه  و قشر ضعيف  فقرا و مساكين  از گروه

رضي – شد، خديجه مي  آنان  ها به ظلم  بيشترين  دوران  در آن  كه  زنان  از گروه
  . -اهللا عنها

- ي مرتض  شوند، علي  داده  امور مشاركت  ي در اداره بايد  كه  نوجوانان  از گروه
 - .  

     
   

  :اقشار  تمام  مشاركت
  اهتمام و  توجه  ي دهنده  نشان  را دارد؛ يكي  دو پيام  جامعه  براي  تركيب  اين
و   حركت هر  اينكه  ، و دوم اقشار جامعه  تمام  به  نسبت ـ ـ   اكرم  رسول
  تركيبي  چنين  نياز به  پيروزي  هاي قلّه  به  رسيدن و  موفقيت  براي  نهضتي

  .دارد) قشرها  ي همه  مشاركت(
   

خطر  را  جامعه»  بيداري«،  تاريخ  ي هميشه  كه»  آزادي»  ، دشمنان از چندي  پس
رشد  از  و جلوگيري»  جهل«در   ماندگاري  و براي  دانسته  خويش  براي  بزرگي
  از آزادي  دم  كسي  اند، و هرگاه كرده  ، تالش خويش  و ستم  ظلم  ابقاي  ، جهت جامعه

و   نموده  ترورش و  در نابودي  سعي  گوناگون  هاي باشد با حربه  زده  فكري و روشن
هاي  امروز با تهمت همانندبرخاستند و   مقابله  نيز به ـ  ـنمايند، با پيامبر  مي

  . نورزيدند  يغدر  تالشي  از هيچ  بوديشنا  برايمختلف 



  زمين ها و او پروردگار آسمان  پشتيبان  شود؛ چراكه نمي  تسليم ـ  ـاما محمد 
  يكي  يكي .كند مي  را شروع  ؛ دعوتش هاست قدرت  تمام  او صاحب  حامي.  است

،  همچون  افرادي كشاند؛ مي  خويش  مكتب  را به  مكّه  ي انديشه  و صاحب  افراد نخبه
  عبيداهللا، سعد بن  ، طلحة بن عوام  ، زبير بن عفان  بن  ، عثمان ابخط  عمر بن

   ).رضي اهللا عنهم اجمعين( ...و  عوف  بن  زيد، عبدالرحمن  ، سعيد بن وقاص ابي

  جامعه  را بر مردم  ، فشار و آزارشان و يكتاپرستي  آزادي  دشمنان  هم  طرف  از آن
  تسليم»  نجات  ي فرشته»  ها، اين دسيسه  اين  يكنند، اما با وجود تمام چند برابر مي

كند؛ در  مي  ريزي برنامه  از مكّه  خارج  به  خويش  دعوت  گسترش  شود و براي نمي
آشنا   آيين  را با اين  مختلف  شهرهاي  ي فكر و انديشه  افراد صاحب  كه  است  تالش
  .سازد

   
  : نشدن  تسليم

  تنگ  دين  را بر داعي  عرصه  و ستمكاران  ظالمان  در شهر و دياري  هرگاه
را   خويش  دعوت  شود، بلكه  ظالمان  گردد و تسليم  نمودند نبايد نااميد و مأيوس

  .نمايد  اعالن  ديگري  در شهرها و كشورهاي
   
   
   
   
   
   



   اول  بخش
  سفر  اولين
   تا طائف  از مكّه

   
    :سفر تبليغي  اولين  تا طائف  از مكّه

   
   سفر تبليغي  و اولين  طائف

  جامعه  خردان بي  فراوان  و فشارهاي  را نامناسب  مكّه  وضعيت  وقتي ـ  ـپيامبر 
را در   مكّه از  خارج  دعوتش  و ابالغ  خويش  ي نشر انديشه  كرد، براي  را احساس
   . بست )1( » طائف«مقصد   سفر را به  رخت  علّت  همين  ، به نظر گرفت

  .بود  -- حارثه  زيد بن ـ ـ   حضرت آن  و خادم  سفر، همراه  اين در

   
  ؟ چرا طائف
را   طائف ، چرا عربستان  شهرهاي  در ميان  خطور كند كه  ذهن  به  سؤال  شايد اين
  برگزيدند؟

  بود؟  چند دليل  به  طائف  انتخاب

 در» سعد بني»  ي را در قبيله  و شيرخوارگي  كودكي  دوران ـ  ــ پيامبر 1

و   توقع  دعوتش  قبول  آنجا براي  از مردم  علّت  همين  بود، به  گذرانده  طائف  نزديكي
  . داشت  انتظار زيادي

  .آمد شمار مي  به  بعد از مكّه  عربستان  شهر بزرگ  دومين  ـ طائف2

  براي نجا، در آ و اطراف  مكّه  ثروتمندان  بود كه  خوبي  ييالقي  ي منطقه  ـ طائف3
  .بودند  را ساخته  هايي ، ويال و كاخ تابستان  گذراندن

   
  : و توكّل  هجرت
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 و  و فساد عقيدتي  پرستي از بت  بشريت  ي جامعه  و نجات كلمةاهللا  اعالي  براي
 ، مردم  خاطر بيداري  خريد، و به  را با جان  و مشكلي  سختي  ، بايد هرگونه اخالقي

 ها و ناماليمتي  مشكالت  بر انواع»  توكّل»  با نيروي  راه  ينكرد و در ا»  هجرت«
  .آمد  غالب
بسيار   و طائف  مكّه  روابط  كه  دانست مي  خوبي  به ـ  ـ  اكرم  رسول«

  رسيده  طائف  به  هم  و آزار مكيان  و اذيت  تكذيب  هاي ، و گزارش است  مستحكم
ها،  انسان  و هدايت  و دعوت  تبليغ  شديد به  ي ، عالقه وجود اين بود، با

  همانا بر همت ـ ـ خدا   رسول  اقدام  اين. كشانيد  طائف  طرف  را به  حضرت آن
  داللت  بر خداوند متعال  و اعتمادش»  توكّل»  و نيروي  وي  ي پيامبرانه بلند و

  .)1( »ميد شدنو  بشري  سليم  نبايد از فطرت  كه  امر است  اين  مبين كند و مي

   
  : در مورد طائف  طالعاتيا

قرار »  غزوان«  كوه  بر باالي  مكّه  شرقي  جنوب  مايلي )2( 75  در فاصله  شهر طائف
  شهر را احاطه  تمام  ديوار بزرگي.  هزار پا است  حدود شش  كوه  اين  ارتفاع. دارد
شهر را   اين  نام  دليل  ينهم  كند، به مي  دور تا دور شهر را طواف  بود، گويي  كرده

  .بود»  هروج»  اش قديمي  نام. بودند  گذاشته»  طائف«

بود،   شده  فساد اجتماعي  ، سبب وجود داشت  در طائف  كه  هنگفتي  هاي ثروت
در آنجا  و فساد هستند و  ربا، زنا، مشروب  اهل  طائف  ثروتمندان  بود كه  معروف
  به  با توجه.  داشت  نيز رواج  عطرسازي و  پوست  ، دباغي سازي مشروب
 و  بود و كشاورزي  فراوان  ميوه  هاي ، باغ آب  و كثرت  زمين  خيزي حاصل

  .آيد مي  حساب  و آباد به  شاداب  اي منطقه  امروز نيز طائف.  داشت  رونق  درختكاري

  روي » تب»  اين  پرستش  از هر سو براي  مردم. بود»  الت»  مركز عبادت  طائف
  .بود  قريش  بت  ترين بزرگ»  هبل»  مركز عبادت  مكّه  كه آوردند، همچنان مي
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پنداشتند؛ در  مي بود  در كعبه  كه»  هبل»  را رقيب»  الت«خود   بت»  ثقيف»  ي قبيله
  كعبه  مختص  را كه  تعظيم و  مظاهر تقديس  ي كليه. بودند  ساخته  حرمي  آن  اطراف

  »)1(.دادند مي  انجام»  الت»  بود، براي

   
  گذرد؟ مي  چه  در طائف
ها را  سرزمين  خواهد تمامي مي  است  و بركت  رحمت  جهانيان  براي  كه  پيامبري

  را به  سفر طائف  راه  سختي  علّت  همين  مند گرداند، به بهره  و لطف  رحمت  از اين
را با معبود   كند و آنان را بيدار  فلتو غ  در معصيت  غرق  هاي خرد تا انسان مي  جان

  !باشند و بپذيرند  اگر خواهان  آشنا گرداند؛ البته  حقيقي

 از  تن  سه  اي در جلسه  - - حارثه  زيد بن  همراه  آور الهي پيام  ترين بزرگ

 » حبيب«و » مسعود«، » عبدياليل«كند؛  مي  را مالقات»  ثقيف»  ي قبيله  سرداران
و   آگاه  هاي را انسان  آنان ـ  ـپيامبر   بودند، كه»  عمير ثقفي  مرو بنع»  فرزندان
  !كرد تصور مي  فكري روشن

  سخن  به  لب  ياو تعال  از پروردگار و با نام  با استعانت ـ  ـ  اكرم  رسول
  :گويد مي  سخن» جل جالله اهللا»  و قدرت  ، يگانگي گشايد و از عظمت مي

  ، همان مطلق  و فريادرس  واقعي  رواي و حاجت  قيقيمعبود ح!  برادران
  وجود آورده  را به  و ستارگان  ، ماه را آفريده  ها و زمين آسمان  كه  است  خداوندي

  ، در هر عصري حقيقت  سوي  ها به انسان  راهنمايي  پروردگار براي  ؛ همان است
  نيز مرا به  و االن  است  دهبرگزي  پيامبر خويش  عنوان  را به  بندگانش از  يكي

تا   داده  و مرا مأموريت  نموده  انتخاب  بشريت  ي جامعه  براي  آورش پيام  عنوان
  ... و نور ارشاد نمايم  هدايت  سوي  به  و تاريكي  را از گمراهي ها انسان

  ناي  كردند، به  سخن  به  شروع  تفكّر و تعقّل  بدون  جاهالن  ، آن لحظه  در اين
  : ترتيب

  !كند مي  را پاره  كعبه  ي باشد، پرده  اگر خدا تو را فرستاده : اولي
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  پيامبر انتخاب  عنوان  به  كه  جز تو نيافت  ديگر را به  آيا خدا كسي : دومي
  !كند؟

؛  گفت  نخواهم  ، هرگز با تو سخن مجلس  از اين  خدا سوگند پس  به : سومي
  و سخنت  با تو بنشينيم  كه  هستي  باالتر از آن  خيلي  اگر پيامبر خدا باشي  چراكه

  ! بگوييم  با تو سخن  كه  نيست  نيز شايسته  و اگر دروغگو هستي  را رد كنيم
  : برد، فرمود  پي  خردان بي  اين  جهالت  به  وقتي ـ  ـپيامبر 

  !نكنيد  صحبت  با كسي  جلسه  در مورد اين  حداقل  پس
از  اند، جاهل  اندازه  تا اين  قوم  اين  سرداران  فهميد وقتي ـ  ـپيامبر   چراكه
  ! داشت  انتظاري  توان نمي  و زيردستانشان  مردمان

دادند   تشكيل  طوالني  دو صف ـ  ـپيامبر   خروج  نپذيرفتند و هنگام  اما آنان
  كه  گونه بود، همان  دو صف  آن  از ميان  گذشتن  مجبور به ـ  ـاهللا  رسول  كه

كشند و  مي  را صف  جاده  دو طرف  نام افراد صاحب  استقبال  براي  است  مرسوم
... و  كودكان و  و اوباش  از اراذل  دو صف  جاهالن  كنند، اين مي  آمدگويي  خوش
  شكل  بدين داشتند و  دست  به  و اشغالي  و چوب  سنگ  هر يك  كه  داده  تشكيل

  !كردند  را بدرقه  انيو مهرب  پيامبر عطوفت

 بر سر و  اي و ضربه  سنگي  گذرد و هر يكي از آنجا مي ـ  ـ  اكرم  رسول

نشيند،  مي  و درد بر زمين  ضربات  از شدت  گاهي. ندز مي  ايشان  و پاهاي  صورت
  .كنند مي  رفتن  راه  و وادار به  را گرفته  دستانش  آنان  باز هم  كه

  ترتيبي هر  اند، به شده  خون  و پاها كامالً غرق  و نعلينآلود  خون  سر و صورت
  .برد  ها پناه نزديكي  در آن  باغي  داد و به  نجات  جاهالن  آن  خود را از دست

فرياد  بيدار،  هاي وجدان  و تمام  آسمان  فرشتگان  تمام  كه  است  اي لحظه  اين
طور برخورد   اين  حجازي  ا محبوبب  كه  جاهل  مردم  بر آن  حسرت  زنند و اشك مي

  گرفته  پيچيدن  برق مانند رعد و  ها در آسمان گيرد؛ فرياد فرشته مي  كردند، باريدن
  !؟ ادبي بي  ، چنين جهان ، با سرور هر دو و زمان  زمين  با محبوب!  خردان بي  اي  كه

   



  :اهللا  و آزار در راه  شكنجه  تحمل
  است  و آزاري  شكنجه  ، تحملـ  ـپيامبر   ردناكسفر د  از اين  ديگري  درس

  .آيد مي  اهللا پيش الي  داعي  براي  خردان و بي  جاهالن  از جانب  كه
  آنها باشي  دلسوز و مشفق  كه  كساني  از سوي  آزار و شكنجه  هر چند تحمل

  باز هم ، اما آور است و رنج  فرسا، سخت باشد، بسيار طاقت  آنان  نجات  هدفت و
  . گرفت  درس  كار نيز بايد از پيامبر دلسوز و مهربان  اين در

   
  جاهالن  آن  رساند و از دست  باغ  خود را به  و رنج  با زحمت ـ  ـپيامبر 

  چشمان ، با و زخمي  خونين  مباركش  غبارآلود، پاهاي  سر و صورت.  يافت  رهايي
  مناجات  به  حقيقي  ردگار و فريادرسو با پرو  دعا برداشت  به  بار دست اشك

  : پرداخت

ِنيَ  « امحِ مَ الرّ حَ ا أَرْ ىلَ النّاسِ يَ اينِ عَ وَ هَ تِي , وَ يلَ ةَ حِ قِلّ يتِ , وَ وّ عْفَ قُ و ضَ كُ مّ إلَيْك أَشْ هُ  !اللّ
بّ املُْ  يبّ أَنْتَ رَ أَنْتَ رَ نيَ وَ فِ عَ تَضْ هَّ سْ تَجَ عِيدٍ يَ نِي? إىلَ بَ نْ تَكِلُ نِي, إىلَ مَ تَهُ  أَمْ  ,مُ لّكْ وّ مَ دُ إىلَ عَ

ي رِ  ?أَمْ
ضَ  ّ غَ يلَ نْ بِك عَ كُ ْ يَ ايلِ إنْ ملَ الَ أُبَ لَكِ بٌ فَ عُ يلِ , وَ سَ يَ أَوْ افِيَتَك هِ  .نّ عَ

قَتْ لَهُ الظُّ  َ ي أَرشْ هِك الّذِ جْ وذُ بِنُورِ وَ تُ أَعُ ةِ  ,لُامَ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ رُ الدّ يْهِ أَمْ لَ لُحَ عَ صَ نْ أَنْ  وَ مِ
لَ يبِ  بُكيِنْزِ ضَ ِلَّ  غَ َّ  , أَوْ حيَ يلَ ةَ إالّ  ,طُكَ خَ سَ  عَ وّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ ىضَ , وَ تّى تَرْ تْبَى حَ لَك الْعُ

  .)1(»بِك

  و ذلّت تدابير  و كمي  و ناتواني  از ضعف  من!  مهربانان  ترين مهربان  اي! پروردگارا
  . آورم مي  تو شكايت  ، به خود نزد مردم

  كسي  چه  مرا به  پس.  پروردگارم  و تويي  و مظلومان  عفانپروردگار مستض  تويي
  ـ هجوم  ام نابودي  ـ جهت  بر من  كه  كني واگذار مي  كسي  آيا مرا به! ؟ سپاري مي
  ! ؟ اي داده را در اختيار او قرار  كارم  كه  دشمني  آورد؟ يا به مي
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تر و  سهل ، تو بر من  عافيت  ليكن.  ندارم  نباشد، باكي  تو بر من  از خشم  ناشي  اگر اين
  . تر است با گشايش

  و به  ساخت  مبدل  روشنايي  ها را به تاريكي  تو كه  نور جمال  آن  به  جويم مي  پناه
  فرود آيد، و از من  تو بر من  خشم  كه  و از اين  يافت  سامان  امور دنيا و آخرت  آن  سبب

؛  خشنود گردي  كه  طلبم مي  پوزش قدر  و از تو آن).  آورم مي  تو پناه  به(  ناخشنود شوي
  .ندارد وجود  و قدرتي  تو توان  جز از سوي  چراكه

   
  : احوال  با پروردگار در تمامي  ارتباط

  در تمامي  و مناجات» دعا«آموزد،  ما مي  به ـ  ـاهللا   رسول  كه  ديگري  درس
گردد و   و پريشان  شكسته  اهللا، دل  ليا  داعي  كه  ، مخصوصاً هنگامي احوال
  محكمي  بايد ارتباط  و ناراحتي  تابي بي  جاي  به  لحظات  در اين. شود  واقع  مظلوم
  شنواي  اوست  كند كه  بيان  دل  را با صاحب  باال برقرار نمايد و درد دل  با عالم

  .قادر  دانا و بيناي
   

  :پروردگار  رضايت
و   رضايت  كهاست  اين  آموزيم مي  دردناك  ي صحنه  ز اينا  كه  ديگري  درس
  از داعي  حقيقي  دارد، و اگر محبوب  برتري  پروردگار بر هر چيزي  خشنودي

گردد، اما اگر  مي  و آسان  سهل  هر ناراحتي  باشد، تحمل  خشنود و راضي
  .ندارد  ارزش  موفقيتي  او در كار باشد، هيچ  و غضب  خشم پروردگار و  نارضايتي

   
»  ربيعه«  فرزندان»  شيبه«و »  عتبه»  به  برد متعلّق  آنجا پناه  به ـ  ـپيامبر   كه  باغي

  سر و صورت دعا بود و با  در حال  را نگريستند كه ـ  ـپيامبر   دو مدتي  آن. بود
و   احساسات  بود، عاقبت  گرفته  پناه  درخت  ي و غبارآلود در سايه  خونين
  .كرد  روي  رحمت  به  شد و قلبشان  تحريك  شان عواطف

پيامبر   بود، دادند تا براي  مسيحي  فردي  كه»  عداس«،  غالمشان  انگور به  مقداري
  .ببرد ـ  ـ



انگورها   سوي  به ـ  ـپيامبر   وقتي.  پيامبر گذاشت  انگور را جلوي»  عداس«
  .انگور را خورد  سپس » الرحيم الرحمن اهللا بسم«: دراز كرد فرمود  دست

  سپس ، نگريست  تمام  دقّت  به ـ  ـ  حضرت  آن  نوراني  سيماي  به»  عداس«
  حال  ندارند و تا به  آشنايي  كالم  با اين  سرزمين  اين  خدا مردم  به  قسم:  گفت
  . ام نشنيده  را از كسي  جمله  اين

  ؟ چيست  و دينت  سرزميني  دامك  اهل!  عداس  اي: فرمود ـ  ـپيامبر 

  . هستم  مسيح  نينوا و پيرو دين  اهل:  گفت  عداس

  بن  يونس«،  مرد صالح  آن  كه  هستي  سرزميني  آن  اهل: فرمود ـ  ـپيامبر 
  . از آنجاست » متّي

  شناسيد؟ را از كجا مي  شما يونس:  گفت  عداس

  پيامبر الهي  هم  بر خدا بود، من، پيام يونس  برادرم: فرمودـ   ـ  حضرت  آن
  . هستم

و ( .را بوسيد  افتاد و آن  حضرت  آن  و پاي  و بر دست  گشت  مجذوب  عداس
  ).شد  اسالم  به  مشرّف

  و گمراهي  فسادي  را به  مرد، غالمت  اين:  گفت  ديگري  از دو برادر به  يكي
  )1( !كشاند

 بر  خود دست  از دين  افتادند ولي  تدر شگف  صحنه  از اين  ربيعه  فرزندان

  مرد تو را از دينت  اين: بدو گفتند  آنها برگشت  پيش  عداس  كه  نداشتند و همين
  ! او بهتر است  تو از دين  دين! باز ندارد
اما از  داد،  آنها را تخفيف  ديد، خشم  از ثقيفيان ـ  ـمحمد   كه  و آزاري  اذيت
  )2(.ندادند  تن  پيرويش  هو ب  نكاست  جمودشان
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  :ها از فرصت  كردن  استفاده
را   استفاده  ، كمال آمده  و پيش  ممكن  هاي فرصت  بايد از تمامي  حقيقي  داعي

 با وجودـ   ـ، پيامبر  صحنه  در اين. را ننگرد  تحقيرآميز كسي  ي و با ديده ببرد

  ، كوتاهي غالم»  عداس«بر   اسالم  كردن  زياد، از عرضه  و ناراحتي  خستگي
  آغوش  به  مسيحي  ، فردي و مشفقانه  كريمانه  اخالق  در اثر همين  كند، كه نمي

 و اعزاز بنگرد و  احترام  ي ها را با ديده انسان  بايد تمام  داعي  پس. آيد مي  اسالم
  .نورزد  دريغ  كوششي  از هيچ  جهنّم  آنها از آتش  نجات  براي
   
  :...اميد  به  هديه  ردنك  قبول

  جلب  براي  آموزد اينكه ما مي  در اينجا به ـ  ـپيامبر   كه  ديگري  درس
 را بايد  آنان  ي و هديه  ، دعوتي شان اميد هدايت  و به  قلوبشان  و تأليف  مخالفان
  . پذيرفت
 افراد  به  انگورها متعلّق  و اين  باغ  اين  هر چند فهميد كه ـ  ـ  اكرم  رسول

 گشاد و با  ي ، اما با ديده است  مسيحي  نيز فردي  كننده  و پذيرايي  است  دين بي
  بسيار اهميت  شد، كه  انسان  يك  ، هدايت كرد و نتيجه  را قبول  باز آن  آغوش
  .دارد
   

  محزون و  افسردهـ   ـ، پيامبر » عداس«از   انگور و خداحافظي  از خوردن  پس
را   رسيد، خداوند، جبرئيل»  المنازل قرن«  ي منطقه  به  چون. هسپار شدربطرف مكه 

تا   خواست  اجازه ـ  ـاز پيامبر   فرستاد؛ فرشته ـ  ـها نزد پيامبر  كوه  ملَك  همراه
و نابود   نيست  بكوبد تا همگي  هم  به  قرار گرفته  آن  ميان در  طائف  را كه  دو كوهي

  :و فرمودند  نداده  اجازه ـ  ـ  و مهربان  مشفق شوند، اما پيامبر
  خداي  پيدا شوند كه  اينها كساني  ي آينده  هاي از نسل  اميدوارم  من! خير«
  .)1( »نسازند  را شريك  احدي  كنند و با وي  پرستش را  يگانه

  ناز فرزندا» هند«و » سند»  فاتح»  : قاسم  محمد بن«شد،   گونه اين  و نهايتاً هم
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 و از  داده  شكنجه  وضعيت  را با اين ـ  ـ  اكرم  رسول  بودند كه  افرادي  همين

  .كردند  اخراج  طائف

   
  :ها انسان  از هدايت  نااميد نشدن

 نبايد از  داعي  كه  است  اين ـ  ـپيامبر   سفر تبليغي  در اولين  درس  آخرين

  بايد همواره  آنها بياورد، بلكه  يبد دعاي  ها نااميد شود و رو به انسان  هدايت
باشد   را بپذيرند و مرهمي  دعوت  اين  افراد كساني  آن  اميدوار باشد، تا از نسل

  . آنان  و نياكان  پدران  از سوي  وارده  هاي زخم بر
   

  : طائف  ي بعد از واقعه ـ  ـپيامبر 

  مهرباني و  آور عطوفت يامپ  اين  نازنين  هر چند قلب  طائف  ي واقعه  و رنج  تلخي
  ايشان  للهيت و  و اخالص  و استقامت  گرداند، اما از صالبت  و اندوهناك  را غمگين
  ، ايمان آن  ي نتيجه  نمود؛ كه مي  ها تالش انسان  هدايت  براي  از پيش  و بيش  نكاست
  .باشد مي  از شهر مدينه  قبايلي  آوردن

  آسماني  همانيم  با يك  بار، پروردگار خواست فأسافزا و ت سفر غم  از اين  پس
  برد تا برتري ها آسمان  او را به  علّت  همين  را شاد گرداند، به  حبيبش  محزون  قلب

  .نمايد  و ديگر انبيا ثابت  و فرشتگان  را بر مالئكه  مقامش

  كه  ر استمشهو»  اسراء و معراج»  ي واقعه  به ـ  ـاهللا  رسول  سفر آسماني  اين
  .)1(  نيست  آن  بيان  در اينجا مجال

   
   
   
   

                                                 

  هاي رساله شود و  مراجعه  و حديث  سيره  هاي از كتاب»  معراج»  مبحث  مورد به  در اين) 1(
  . است  شده  نوشته  ورد آندر م  كه  مستقلي



   دوم  بخش
  سفر  دومين
   تا مدينه  از مكّه

   سفر هجرت
   
   
   

  ): سفر هجرت(  تا مدينه  از مكّه
  

  هواداراني  در طائف  است  نتوانسته ـ  ـفهميدند پيامبر »  قريش»  كه  هنگامي
  ماندن  كه  جايي افزودند تا  و يارانش  ر ايشانو آزا  بيابد، بر اذيت  خويش  براي

  .نمود مي  بسيار سخت  در مكّه  برايشان

و   ، آسايش و رنجي  از هر سختي  پس  كه  گذاشته  را بر اين  اما پروردگار سنّتش
  از دل  معراج  را با سفر آسماني  سفر طائف  رنج  طور كه رسد، همان مي  از راه  راحتي
  همه  از اين  را پس  ستمديده  خواهد مسلمانان مي  كرد، حاال هم  بيرون ـ  ـپيامبر 
  .برساند  و آرامش  راحتي  به  و آزار مكّه  اذيت

   
  : مسلمانان  براي  مطمئن  پناهگاه  مدينه

  : فرمود  در مكّه  و يارانش  مسلمانان  به ـ  ـپيامبر 

شما در   كه  است  مهيا فرموده  هيو جايگا  شما برادران  براي  خداوند متعال«
  .» خواهيد يافت  امنيت آنجا
  .كردند  هجرت»  مدينه»  سوي  و فرد فرد به  گروه  گروه  مسلمانان  علت  همين  به

   
  ؟ اما چرا مدينه

دارد   ، ضرورت ـ بپردازيم اهللا ـ   خود رسول  هجرت  ي واقعه  به  از آنكه  پيش
تصوير را   ترين قوي  كه  باشيم  داشته  اي اشاره  در مدينه  اسالمنشر   چگونگي  به  كه

  دادم  تشخيص ـ رحمه اهللاـ   ندوي  سيد ابوالحسن»  رحمت ّ نبي«در   زمينه  در اين



  .شود مي  عيناً نقل  كه

  ساله هر  كردند كه مي  خودنمايي»  خزرج«و »  اوس»  بزرگ  ي دو قبيله  در مدينه
  .آمدند مي  مكّه  به  عرب  ديگر قبايل  همراه  حج  مراسم  براي

را   آنان ، رفته  مختلف  قبايل  ميان  و به  كرده  استفاده  فرصت  از اين ـ  ـپيامبر 
  :فرمودند دادند و مي مي  دعوت  اسالم  به

  خداوند به.  شما هستم  براي  آور پروردگار جهانيان پيام  من!  فالن بني  اي«
نسازيد و از   را شريك  احدي  او را بپرستيد و با وي  فقط  دهد كه مي دستور شما

را باور   آوريد و سخنش  او ايمان  بكشيد و به  دست  شريكان  تمامي  عبادت
  .)1( » برسانم  مردم  خداوند را به  قرار دهيد تا پيام  مورد حمايت داريد، مرا

  
  :انصار  در ميان  آغاز اسالم

  مالقات » خزرج»  ي از قبيله  با گروهي»  عقبه«در كنار   حج  در موسم ـ  ـپيامبر 
چند   آياتي كرد و  عرضه  آنان  را به  نمود و اسالم  خدا دعوت  سوي  را به  آنان. كرد

  .نمود  تالوت  آنان  را براي  الهي  از كالم

  كه  د پيامبريبودند و از آنها در مور  يهوديان  ي همسايه»  مدينه«در   آنها چون
! خدا  به  قسم  دانيم مي: بودند، با خود گفتند  بسيار شنيده  ، سخن فرا رسيده  زمانش

بگيرند،   سبقت ترسانيدند، مبادا از ما يهود ما را از او مي  كه  است  پيامبري  همان  اين
 ـ  ـ  تحضر  آن  به  آوردند، سپس  او ايمان  و به  را پذيرفته  دعوتش  اينجا بود كه

  : گفتند

  دشمني  مانند آنها با هم  قومي  هيچ  كه  ايم رها كرده  خود را در حالي  ما قوم«
متّحد   شما آنها را با هم  ي وسيله  به  شايد خداوند متعال. ندارند  عداوت و

، اگر  كنيم مي  شما دعوت  آيين  و آنها را به  رويم نزد آنها مي  اينك گرداند، ما
از شما )  نزد آنان(  شخصي  شما متّحد كند هيچ  آيين  آنها را توسط  متعالخداوند 
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  .)1( ».نخواهد بود تر گرامي

  براي برگشتند و»  مدينه»  بودند به  آورده  ايمان  كه»  خزرج»  چند نفر از طايفه  اين
، خواندند فرا  اسالم  را به  كردند و آنان  تعريف ـ  ـخدا   خود از رسول  قوم

  هاي از خانه  اي خانه  هيچ  كه  طوري  ، به آنها انتشار يافت  در ميان  اسالم  سرانجام
  .)2( شد مي خدا  از رسول  صحبت  در آن  نماند، مگر اينكه  باقي»  مدينه«

   
  :أُولي  عقبه  بيعت

  رسول با»  يأول  عقبه»  ، نزديك حج  نفر از انصار؛ در موسم  بعد، دوازده  سال
  كردند كه نمودند و عهد  بيعت ـ  ـ  حضرت  و با آن  كرده  مالقات ـ  ـ  رماك

  كشتن و زنا پرهيز كنند، از  نسازند، از دزدي  را با خداوند شريك  احدي
  اطاعت كامالً ـ  ـ  اكرم  از رسول  بكشند و در معروفات  دست  فرزندان
 ـ ـ   اكرم  رسول  نمودند، حضرت  شتبازگ  ي انصار اراده  گروه  اين  وقتي: نمايند

  دستور داد كه او  نمود و به  اعزام»  مدينه»  به  آنان  را همراه» - - عمير  بن  مصعب«
. دهد  آنها تعليم  به را  دين  آنها بياموزد و مسايل  را به  ياد بدهد و اسالم  آنها قرآن  به
  اسعد بن«نزد  او.  گشت  معروف»  يءمقْرِ»  به»  مدينه«در » -- عمير  بن  مصعب«

  )3(.آوردند مي  جاي  نماز به  وي  امامت  به  بود و همه  مقيم»  زراره

   
  : اسالم  انصار براي  آمادگي  عوامل
  ي دو طايفه  را كه»  خزرج«و »  أوس»  بود كه  الهي  از عنايات  اين  راستي  به
  مبين  و دين ـ  ـ  پيامبر اكرم  حمايتو   نصرت  بودند، براي»  مدينه«در   بزرگ
،  نداشت وجود  تر از آن بزرگ  نعمتي  را كه  نعمت  كرد تا قدر اين  آماده  اسالم
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  شبه  ساكنان خود و  زمان  اهل  از كليه  آن  به  و خدمت  اسالم  بدانند و در پذيرش
، » قريش«آنها   رأس در ، و عرب  قبايل  كه  در شرايطي  هم  بگيرند، آن  سبقت  جزيره

را خواهد و   تا يار كه«،  آري .بودند  برخاسته  مخالفت  ، و به شده  روگردان  از اسالم
  .»باشد  كه  به  ميلش
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  .»بخشد مي  هدايت  راست  راه  سوي  بخواهد به  را كه  خداوند هر كسي«

بر  » يثرب»  عرب  بود و قبايل  پروردگار مهيا شده  از جانب  زير كه  عوامل  البته
  اسالم در  داشتند، تا حد بسيار زيادي  تفاوت»  مكّه»  و اهل»  قريش«با   آن  اساس
  :انصار مؤثر شد  آوردن

 غلو و  و عدم  خويي رممانند ن  خصايلي  انصار را به  خداوند متعال : اول  عامل

  از اهالي  در اصل»  خزرج«و »  أوس«بود، زيرا   كرده  ّ، متصف تكبر در برابر حق
ها  يمني .بودند  كرده  هجرت»  مدينه»  به  قديم  در زمان  شان نياكان  بودند كه»  يمن«

ورود   هنگام ـ  ـ  اكرم  رسول  طور كه  بودند، همان  نيكي  خصلت  طبعاً داراي
  :فرمود»  مدينه»  به  يمني  هيأت

  .)1(»قلوباً   فئدة وألنيأ  أرق  اليمن  هلأ  أتاكم«

  .»هستند، نزد شما آمدند  دل و نرم  القلب  بسيار رقيق  كه  يمن  مردم«

  :فرمايد انصار مي  در وصف  هم  خداوند متعال
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  ].9  آيه: حشر[

كسانى راست كه پيش از آنان در دار اإلسالم جاى گرفتند و ايمان ] نيز[و «
كسانى را كه به سوى آنان هجرت كنند دوست . جاى گرفتدر دلشان ] نيز[

                                                 
 )تصحيح كننده. (ترمذي وابن ماجه، و شيخ آلباني اين حديث را صحيح خوانده است -1



اند احساس نيازى نكنند  داده]  به مهاجران[دارند و در دلهاى خود از آنچه  مى
دهند و كسانى  ترجيح مى -و لو نيازمند باشند -بر خودشان] ديگران را[و 

  .»كه از آز نفس خويش مصون باشند، اينانند كه رستگارند

  شده  و كوفته  خسته  داخلي  هاي بر اثر جنگ»  خزرج«و »  سأو« : دوم  عامل
  جنگ  اين  ي در كوره  بود، همگي  نرفته  از بين»  بعاث»  بودند هنوز آثار جنگ

  دوست لذا. بودند  متنفر شده  سخت  و از آن  را چشيده  تلخش  بودند، و طعم  سوخته
  آرزوي  همين يابند، آنها  ها رهايي جنگ  گردند و از كوران  داشتند متّحد و متّفق

  :ابراز داشتند  ذيل  خود را با كلمات  قلبي

ا قد تركنا قومنا وإ« ,  اهللا بك  جيمعهم  أن  ی, فعس الرش ما بينهمالعداوة و  من  بينهم  ال قومنّ
  .« عز منكأ  , فال رجل اهللا بك  جيمعهم  نإف

در   كه بود  و شرارتي  عداوت  آنان  ر بيند  كه  خود را رها نموديم  قوم  ما در حالي«
  را به  وحدت  آنان  شما بين  پيام  ميمنت  شايد خداوند به  نبود، پس  ديگري  قوم  هيچ  بين

  هيچ  صورت  متّحد گرداند، در اين شما آنها را  وسيله  وجود آورد و بدانيد اگر خداوند به
  .»عزيزتر از شما نخواهد بود  كس

  :گويد عنهاـ مي اهللا ـ رضي»  صديقه  عايشه»  حضرت  نينالمؤم  ام

مه  بعاث  يوم  كان«   .« لرسوله  یاهللا تعال  يوماً قدّ

  دعوت  پذيرش  براي  اي را مقدمه  آن  خداوند متعال  بود كه  روزي»  بعاث«روز «
  .»خود قرار داد  رسول

انبيا  و  ، با نبوت والنيط  ها بر اثر مرور زمان و ساير عرب»  قريش« : سوم  عامل
  هايي امت از  و دور بودن  پرستي در بت  و اغراق  جهل  دليل  بودند و به  شده  بيگانه

مجيد   قرآن. كردند نمي  را درك  نبوت  بودند، مفهوم  سماوي  انبيا و كتب  داراي  كه
  :كند مي  اشاره  اصل  همين  به  هم

﴿u‘ É‹Ζ çFÏ9 $YΒ öθs% !$̈Β u‘ É‹Ρ é& öΝ èδäτ !$t/# u™ ôΜ ßγsù tβθè=Ï≈ xî﴾ ]6  آيه:  يس.[  



  داده  بيم ) پيغمبران  توسط(  ايشان)  نزديك(  و نياكان  پدران  كه  دهي  را بيم  تا قومي«
خدا و خود   به  نسبت ، آسماني  از قانون(خبر  و بي  غافل  كه  است  علّت  همين  اند، و به نشده

  .»هستند)  و مردمان

  و انبيا صحبت  در مورد نبوت  كه  هايي از يهودي»  خزرج«و «  أوس«اما 
 و»  أوس»  گاهي  ينمودند و حت خواندند و تفسير مي مي»  تورات«كردند و  مي

ما   كه شود مي  مبعوث  زمان  در آن  پيامبري  زودي  به  كردند كه را تهديد مي»  خزرج«
  . )1(كنيم مي و نابود  كشيم مي»  ارم«و » عاد«و شما را مانند   شده  ها با او همراه يهودي

  :شود يادآور مي  باره  مجيد در همين  قرآن
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  به)  ّ پيغمبر اسالم توسط  قرآن  نام  به(  خداوند كتابي  از طرف  كه  و هنگامي«

 و  دين  توحيد و اصول  همچون(  چيزهايي  ي كننده تصديق  رسيد كه  آنان
 را  آن)  تورات  از روي(تند و داش)  از تورات(با خود   بود كه)  مقاصد آن

 )و عناد  حسادت  سبب  به(  بردند، ولي  پي)  محتوايش  صدق  به(شناختند و 
 نبود،  اسرائيل  از بني  بود كه  را آورده  آن  زيرا، پيغمبري(كفر ورزيدند   بدان

 خاستند، برمي  لفظي  و يا نزاع  جنگ  به  با مشركان  كه  هنگامي(قبالً )  گرچه

 نويد  بدان  كتابشان  كه  پيامبري  آخرين  را با فرستادن  خدا ايشان  گفتند كه مي

  را داشتند، پس  بر كافران  و پيروزي  اميد فتح) خواهد داد و  ، ياري است  داده
  .»باد)  ايشان  چون(  خداوند بر كافران  لعنت

  مردم و»  مدينه»  هاي عرب  كه  يابيم در مي  خوبي  به  ذكر شده  عوامل  به  با توجه
نبودند   جاهل و  بيگانه  چنان  آن  الهي  و سنن  ديني  مفاهيم  درباره»  خزرج«و »  أوس«
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  ارتباط  دليل  به»  خزرج« و»  أوس»  بودند؛ چراكه  آنان  هاي و همسايه»  مكه»  اهل  كه
  ديني  و مفاهيم  وتمورد نب با يهود كامالً در  و اختالط  و معاهده  و جنگ  با صلح

 ـ  ـ  اكرم  با رسول  حج  موسم در  وقتي  دليل  همين  بودند؛ به  آشنا و مأنوس
  از جلو ديدگانشان  غفلت  رسيد، پرده  شان سمع  به  اسالم  كردند و دعوت  مالقات
  )1( .بودند  فرصتي  در انتظار چنين  شد، گويي  برداشته

   
  : خوب  صفات  در نظرگرفتن

 و  نيك  صفات  با هر فرد و يا قومي  رو شدن  كند در روبه  بايد سعي  دين  اعيد
 نمايد؛  و آغاز دعوتش  عطف  ي را نقطه  را در نظر بگيرد و آن  آنان  ي پسنديده
  باشند كه مي  نيكي  هاي و خصلت  صفات  قطعاً داراي  هر فرد و گروهي  چراكه

  .كرد  استفاده  از آن  توان مي
ها  انسان  ي دهنده  و آشتي  كننده  نمايد وصل  سعي  بايد هميشه  واقعي  عيدا

  .پرهيز نمايد  و دوري  از ايجاد تفرقه  شدت  باشد و به  و با خدايشان  خودشان با
   

  : يثرب  هاي ويژگي
 بر  عالوه  اسالمي  و مركز دعوت» دارالهجرة»  عنوان  به»  مدينه»  انتخاب

  كسي جز اهللا  به  كه  داشت  شماري بي  هاي ، حكمت آن  ساكنان  شويقو ت  گراميداشت
  جغرافيايي و  الجيشي از نظر سوق»  مدينه»  اينكه  حكمت  داند، يك را نمي  ديگر آن

امتياز   اين  داراي  شهر ديگري  هيچ  آن  در نزديكي  بود، كه  محكم  اي مانند قلعه
را از   آن»  واقم«حرة  ، و غرب  را از سمت  مدينه »برةالو« )2( نبود؛ زيرا حرة  طبيعي
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باشـد   مـي   اي و سوخته  سياه  هاي سنگ  داراي  شود كه مي  گفته  اي منطقه  به  حرة يا البه )2(

تنهـا عبـور     نه  اي منطقه  در چنين.  است  وجود آمده  به  آتشفشان  شدن  بر اثر جاري  كه
  . نيز دشوار است  فتنر  پياده  ، بلكه است  لشكر مشكل  كردن

را   متعـدد مدينـه    از جهات  كه  است  را ذكر كرده  متعددي  ، حرات در كتابش  فيروز آبادي



  .بود  كرده  احاطه  شرق  سمت

  هجري 5  در سال ـ  ـ  اكرم  رسول  بود كه  جايي»  مدينه»  نقطه  ترين شمالي
از   پوشيده » مدينه»  جهات  حصار نمود، بقيه  را با خندق  آن»  احزاب»  جنگ  موقع
و   مشكل  مهاجم عبور لشكر  كه  طوري  ها و كشتزارها بود؛ به و نخل  انبوه  هاي باغ

  كوبيدن  در هم  براي  نظامي  ، و وجود چند پايگاه لشكرها غير ممكن  آرايي صف
  .بود  آنها كافي  و جلوگيري  مهاجم  لشكرهاي

  : گويد مي»  اسحاق  ابن«

  ها و درختان ساختمان با  آن  جهات  باز بود و بقيه  از مدينه  ناحيه  يك  فقط«
  .»نمود مي  ناممكن  از آن  عبور دشمن  بود كه  متصل  هم  به  نخل

در   الهي  حكمت  اين  ، به از هجرت  قبل ـ  ـ  اكرم  رسول  حضرت  جهت  بدين
  :بود  كرده  اشاره»  مدينه»  مورد انتخاب

  .» رتانو هما الح  البتين  بين  نخل  ، ذات دار هجرتكم  رأيت  نيإ«

دو   ميان خرما در  درختان  بود داراي  شد، زميني  داده  نشان  من  شما به  گاه هجرت«
  .» سنگالخ  منطقه

»  خزرج« و»  أوس«از   اعم»  مدينه»  مردم. آغاز شد»  مدينه»  به  ، هجرت بعد از آن
،  جوانمردي ، داري ، خويشتن غيرت: مانند  اي و برجسته  خوب  خصايل  داراي

  تسليم  كسي  و در مقابل  داشته  الفت  بودند و با آزادي  سواري  و اسب  شجاعت
  .پرداختند نمي  و خراج  باج  و دولتي  اي قبيله  هيچ  شدند و به نمي

  . است  يافته  كامالً تجلي ـ  ـاهللا   با رسول -- سعد  در گفتگوي  صفات  اين

  هنگام(ـ   ـ  اكرم  رسول  بود خدمت  سردار طايفه  كه» - - معاذ  سعد بن«
  : گفت  چنين)  خندق  غزوه

  , وهم والنعرفه نعبد اهللا , ال وثانباهللا وعبادة األ  الرشك  یعل  الء القومؤوه  قد كنا نحن«
                                                                                                                                            

  مـانع   بيگانگـان   از تهاجم  حرات  ها دورند، اين و بعضي  نزديك  كنند، بعضي مي  احاطه
  .ابةالمط  المغانم) 114ـ  108  ص. (كنند مي  لشكر جلوگيري  و از تحرك  شده



  .»و بيعاً أ  ال قريإيأكلوا منها ثمرة   أن  اليطمعون

خدا را  ؛ كرديم مي  را پرستشها  و بت  برديم سر مي  به  در شرك)  قريش(ما و اينها «
  نداشتند حتي  جرأت ) قريش(اينها   زمان  ، در آن خبر بوديم و از او بي  كرديم نمي  عبادت
  .»را بخرند  آن شوند يا  همانم  خرما از ما بگيرند، مگر اينكه  دانه  يك

و  ـ  ـ  اكرم  رسول  هجرت  براي»  يثرب«، شهر  ذكر شده  عوامل  به  با توجه
و   قرارگاه  بود كه  شهر كامالً شايسته  اين!  آري. بود  مكان  ترين مناسب  اصحابش

  پيشروي  خارج  دنياي  يابد و به  در آنجا تقويت  قرار گيرد، تا اسالم  مركز اسالم
  )1(.خود قرار دهد روز را در قلمرو  آن  متمدن  و جهان  جزيره  شبه  ي و كليه  نموده

   
  : در مدينه  ماسال  گسترش
  بن سعد«نمود،   گسترش  به  شروع)  و خزرج  اوس(انصار   هاي در خانه  اسالم

 از  عبداالشهل  بني(خود   سردار طايفه  كه» - - حضير  أسيد بن«و » - - معاذ

و   يقبل  مسلمانان  هاي تالش  ي آنها نتيجه  آوردند، اسالم  بودند اسالم)  أوس  ي شاخه
  .بود »ـ  ـ عمير  بن  مصعب«  دعوت  حسن

  هيچ  شدند، باالخره  اسالم  به  مشرف»  بنو عبداالشهل»  طايفه  ، تمام بعد از آن
  به  و زنان  از مردان  تعدادي  در آن  نماند مگر اينكه  انصار باقي  هاي از خانه  اي خانه
  )2( .شدند  مشرف  اسالم

   
  : دوم  عقبه  بيعت
  از مسلمانان  ، تعدادي بازگشت»  مكه»  بعد به  در سال » عمير  بن  مصعب«

در   قرار گذاشتند كه  عده  آمدند، اين»  مكه»  به  مشركين  با حجاج  انصار نيز همراه
  يافتند و يك  فراغت  از حج  نمايند، وقتي  مالقات ـ  ـ  اكرم  با رسول»  عقبه«كنار 

                                                 

  .149  ، ص سابق  منبع)  1(
  . همان)  2(



نفر   هفتاد و سه  تعدادشان گرد آمدند، و»  بهعق»  نزديك  ي ، در دره گذشت  شب  سوم
  .بود  مرد و زن

نمودند و   آنها تالوت  مجيد را براي  و قرآن  گفته  با آنها سخن ـ  ـ  اكرم  رسول
  آشكارا چنين  گاه نمود، آن  تشويق  اسالم  ، و به كرده  اهللا دعوت  سوي  آنها را به
  :فرمودند

 و  از زنان  كه  نماييد، همچنان  محافظت  از من  كه  گيرم مي  از شما بيعت  من«
  .»نماييد مي  خود محافظت  فرزندان
  كه نيز عهد گرفتند  حضرت  نمودند و از آن  بيعت ـ  ـ  اكرم  با رسول  همگي

و  داد  وعده ـ ـ   گرامي  برنگردد، رسول  قومش  سوي  آنها را رها نكند و به
  :فرمودند

  با وي  با شما بجنگد من  هستيد، هر كسي  و شما از من  ماز شما هست  من«
  .» كنم مي  كنيد، صلح  صلح  و با هر كسي  جنگم مي

نفر   نُه  برگزيد كه  مسئول  عنوان  نفر از آنها را به  دوازده ـ  ـ  اكرم  رسول  سپس
  .)1(بودند»  أوس«از   تن  و سه»  خزرج«از 

   
  : مدينه  به  هجرت  اجازه
 از  بر اينكه  كردند مبني  بيعت ـ  ـ  اكرم  از انصار با رسول  گروه  اين  قتيو

 از  نخواهند ورزيد، تعدادي  دريغ  و پيروانش ـ  ـ  اكرم  با رسول  همكاري

دستور داد  » مكه»  مسلمانان  تمام  به ـ  ـ  اكرم  بردند، رسول  آنها پناه  به  مسلمانان
  :فرمودند انصار خود بپيوندند، و  برادران  نمايند، و به  تهجر»  مدينه»  به  كه

  .»هبا  داراً تأمنونخواناً وإ  لكم  قد جعل  اهللا عزوجل  نإ«

آنجا  شما در  كه  است  مهيا فرموده  و جايگاهي  شما برادران  براي  خداوند متعال«
  .» خواهيد يافت  امنيت
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 در ـ  ـ  اكرم  ند، اما خود رسولنمود  هجرت  گروه  ، گروه مسلمانان  سپس

  .بود»  مدينه»  به  هجرت  منتظر اجازه  كه  ماند، در حالي  باقي»  مكه«

  كه  نبود، طوري  و آسان  ، سهل» مكه«از   مسلمانان  هجرت  نماند كه  ناگفته
د ايجا  موانع  مسلمانان  كردند سر راه مي  سعي  نگويند، بلكه  بفهمند و چيزي»  قريش«

باز   هجرت از فكر  دچار نمايند، اما مهاجران  مشكالت  ، و آنها را با انواع نموده
  گران  تصميم  اين را برگزينند، هر چند»  مكه«در   آمدند و حاضر نبودند اقامت نمي
و فرزند خود را   مجبور شدند زن»   ابوسلمه«مانند   بعضي  يشد؛ و حت مي  تمام
مجبور »   صهيب«مانند  ديگر  نمايند، و بعضي  تنها مسافرت و  رها كرده»  مكه«در 
  )1(.نمايند  هجرت كنند تا  خود را قربان  و ثروت  دارايي  شدند تمامي مي

   
  :در دارالنّدوة  شوم  اي توطئه

و  شوند مي  تقويت  در مدينه  مسلمانان  نمودند كه  مشاهده  قريش  سران  وقتي
  محل  كه()2( »دارالنّدوة«در   است  گسترش  روز رو به  در آنجا روز به  اسالم

 برگزار  عمومي  ي جلسه) بود  قريش  گيري و تصميم  مشورتي  جلسات  برگزاري

  .داشتند  شركت  قريش  سران  تمامي  در آن  نمودند كه

  همراه و  شده  آماده ـ  ـاهللا   رسول  اصحاب  كردند كه  مشاهده  مشركان  چون
  آنان  حسرتي و  و اندوه  كنند، حزن مي  كوچ  مدينه  سوي  به  خويش  و اموال  نفرزندا

  موجوديت  كه  برافراشت سر  عظيم  خطري  شان ؛ زيرا در برابر ديدگان را فرا گرفت
  .كرد را تهديد مي  آنان  و اقتصادي  مشركانه
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ـ   جد چهارم  ، توسط قريش  شوراي  دارالنّدوة يا مجلس)  2(   بـن   قصـي «  ـ يعنـي   پيامبر 

» عبدالـدار «  فرزنـدش   بـه   آن  ي ، اداره ايشـان   مرگ  شد و هنگام  گذاري بنيان»  كالب
  ــ، ص   ـ   النبـي   سـيرت . (شـد   از مسجد الحرام  جزيي  مكان  بعدها اين. دواگذار ش

231.(  



 و ارشاد او را  رهبري  و كمال ـ  ـنافذ و پر تأثير پيامبر   شخصيت  آنان

او   واالي  اهداف  تحقّق  در راه  يارانش  و فداكاري  و پايداري  شناختند و از اراده مي
  از تمايل و  و خزرج  اوس  دفاعي  و توان  رزمي  از نيروي  بودند و همچنين  آگاه

  تحملاز   پس  ويژه  ها به توزي كينه  و ترك  و صالح  صلح  به  هر دو قبيله  خردمندان
  .بودند  مطلع  داخلي  هاي جنگ  و طوالني  تلخ  دوران

  كرد پي مي را تهديد  شان موجوديت  كه  خطري  و عظمت  اوضاع  وخامت  به  آنان
تنها   آمدند كه بر  خطر بزرگ  اين  دفع  براي  وسيله  بهترين  بردند و در جستجوي

  .)1( بود ـ  ـ  مصطفي مدمح  ، حضرت اسالم  ، پرچمدار دعوت آن  ي سرچشمه

  : گفت  دادند؛ يكي  ارايه  نظري  نظر، هر كدام از شور و تبادل  پس

  ». كنيم  و او را زنداني  محمد را با زنجير بسته  و پاي  دست«
  » . كنيم  تبعيدش«:  گفت  ديگري

  هطور مخفيان  به  شوند و شبانه  انتخاب  افرادي  قبايل  از تمام«:  گفت  ابوجهل
  صورت  در اين. در آورند  او را از پاي  برده  حمله  بر وي  آماده  شمشيرهاي با

  توانند به نمي»  هاشم  بني«شود و  مي  تقسيم  مختلف  قبايل  ميان او  بهاي خون
  .بپردازند  و مبارزه  جنگ  به  مختلف  با قبايل  تنهايي
  منتخب افراد. شد  راء تصويبآ  اتفاق  پسنديدند و به  پيشنهاد را همگي  اين
  محاصره و آنجا را  رسانده   حضرت  آن  ي خانه  خود رابه  زده ، شتاب شب  همان
  دانستند، به مي و عار  در آنجا بود، عيب  زن  را كه  اي خانه  ها ورود به عرب. كردند
  .)2( بودندـ   ـپيامبر   منتظر خروج  خانه  بيرون  جهت  همين

برگزار  )بود  بعثت 14  صفر سال 26(  شنبه  روز پنج  صبح  قريش  سران  ي جلسه
از ظهر   پيش ، قريش  سرداران  توسط  شوم  ي نقشه  آن  از تصويب  شد و دقيقاً پس

   حضرت  آن  به و  ساخت  را از ماجرا مطلع ـ  ـ  اكرم  ، رسول جبرئيل  حضرت
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  : فرمود

  .« است  هصادر نمود  را برايت  از مكّه  و خروج  هجرت  ي خداوند اجازه«
  :و فرمود  كرده  را مشخص  قريش  ي توطئه  دفع  ي و نحوه  هجرت  زمان  سپس

  .)1( » ، نخواب خوابيدي مي  هر شب  كه  در بستري  امشب«
   

  : مخلصش  ي بنده  پروردگار توانا حافظ
نمايد، خداوند او را از مكر   و توكّل  يقين  پروردگارش  كامالً به  داعي  اگر مؤمن

او را نخواهد داد و   به  رساندن  آسيب  ي و اجازه  ساخته  آگاه  دشمنان  هاي نقشه و
  .نمايد مي  محافظتش  و اوضاع  احوال  تمامي در

   
  همان ظهر  در گرماگرم ـ  ـاز ماجرا، پيامبر   و باخبر شدن  وحي  از اتمام  پس
  سوي  به  دوان  آمد، دوان نمي  هوا بيرون  شدن  خنك  وقتتا   معموالً كسي  روز كه
را   همسفرش تا  برده  تشريف ـ  ـ  ابوبكر صديق  يعني  يار سفر و حضَرَش  منزل

  .سازد  مطلع  خروج  ي نيز از نحوه

عنها ـ  اهللا ـ رضي  عايشه  را از حضرت  طوالني  حديث ـ رحمه اهللا ـ  بخاري  امام
  : كنيم را ذكر مي  از آن  هايي بخش  ، كه است  كرده  نقلمورد   اين در

:  گفت  شخصي.  بوديم  ابوبكر نشسته  پدرم  در منزل  ظهر بود كه  دقيقاً هنگام«
يا   هميشه ـ  ـ  حضرت  آن  نبود چون  باور كردني. آورد  تشريف ـ  ـاهللا   رسول
، )بود  هر روزش كار  و اين(ز عصر ا  آوردند و يا پس مي  ما تشريف  ي خانه  به  صبح

حتماً ! باد  فدايت  مادرم پدر و:  ابوبكر بلند شد و گفت! ظهر  گرماي  اما امروز وقت
  ! است  آمده  پيش  كار مهمي
 بر سر  لنگي  كه  ، وارد شد در حالي گرفتن  از اجازه  پس ـ  ـ  اكرم  رسول

 ! كن  را بيرون  ، افراد بيگانه كنم  حبتتنها ص  خواهم مي! ابوبكر  اي: ، فرمود داشت
  ، اينها محرم نيست  اي غريبه! اهللا يا رسول! باد  فدايت  پدرم: كرد  ابوبكر عرض
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  .هستند  خودت

  داده  هجرت  ي اجازه  من  به ! اخلروج  يف  يل  قد أذن  ينإف: فرمود ـ  ـپيامبر   پس
  .شد
   

  :پروردگار  امور به  واگذاري
  امور به  و تفويض  واگذار نمودن  مؤمن  براي  مهم  هاي گر از درسدي  يكي

  .  است  و تدبير كننده  گيرنده  تصميم  او بهترين  باشد؛ چراكه پروردگار مي
  و داعي  مؤمن. نفرمود  نداد، هجرت  خداوند اجازه  كه  تا زماني ــ پيامبر 

  .نمايد  مشورت  از پروردگار طلبكند و   استخاره  نيز بايد در امور مهمش  حقيقي
   

  طور خصوصي  دو شتر را به يبود و حتّ  ها انتظار كشيده ماه  كه(  ابوبكر
 و  آيا همراه! باد  فدايت  پدر و مادرم: كرد  عرض)  و دلهره  با اضطراب  داده  پرورش

   !؟ است  شده  نيز تعيين  همسفرت
  ).اند در نظر گرفته  همراهيم  را برايابوبكر ! ( بله: فرمود ـ  ـاهللا   رسول

  بودم  را نديده  كسي  لحظه  تا آن: فرمايد عنها ـ مي اهللا ـ رضي  عايشه  حضرت
  از چشمانش  اشك  از خوشحالي  كه  ابوبكر را ديدم  كند، پدرم  گريه  از شادي  كه

  .سرازير شد
  بود، به  كرده  آماده  تسفر هجر  دو شتر را براي  پيش  از چهار ماه  كه ابوبكر 
را پسند   ، هر كدام شماست  مخصوص  دو سواري  از اين  يكي:  پيامبر گفت

  .كنيد مي
  . كنم مي  را قبول  آن  پول  پرداخت  در مقابل: فرمود ـ  ـپيامبر 

   
   
  : مهم  هاي مأموريت  براي  بركف  و جان  افراد مخلص  انتخاب 

و   گرفته  پروردگار صورت  ، از جانب بر كف  جانو   مخلص  ابوبكر  انتخاب
باشد؛  مي  و اخالصش  صداقت  و همچنين  و شايستگي  خاطر لياقت  به  اين

  ، دلسوزترين ترين ، صادق ترين پر خطر بايد امين  چنين  اين  سفري  براي  چراكه



  ..ـ  ـ  نبود جز ابوبكر صديق  كسي  كه  فرد را در نظر گرفت محبوب ترين و

   
  :جل جالله خدا  در راه  و مال  جان  فدا كردن
  را تعليم  و مال  از جان  ايثار و گذشت  ما درس  در اينجا به  ابوبكر  حضرت

و   از شادي  هراسد بلكه نمي  و مالش  جان  خطر افتادن  تنها از به  نه  كه دهد، مي
  از فدا كردن  واقعي  مؤمن  پس .ريزد مي  شوق  ، اشكپيامبر همراي   شوق
و   ترسان  شود نه مي  شاد و خوشحال  اسالم  در راه  و آسايش  ، رفاه ، مال جان
  . مال  دادن  دست خاطر از  به  لرزان

  مالقات گذاشتند و قرار  در ميان  را با هم  خروج  و چگونگي  رفتن  ي برنامه  پس 
  ديگر را به  تا مأموريتي  بازگشت  خويش  منزل  به ـ  ـو پيامبر . افتاد  شب  به

  .بسپارد ـ ـ   مرتضي  علي  حضرت  يعني  ديگرش  بر كف  و جان  شاگرد مخلص

  بغض و  كينه  آتش  اين  بودند و در ميان  كرده  هجرت  اكثر صحابه  هنگام  در آن
  .حضور داشتند  بشريت  تاريخ  مردان از بزرگ  تن  سه  كفار قريش

توانستند   بودند كه  بسيار بااليي  در سطح  و يقين  از نظر ايمان  دو تن  مسلماً اين
رضي اهللا -  علي ابوبكر و. پرخطر بمانند  لحظات  تا آخرين ـ  ـاهللا   در كنار رسول

 و  گذاشته  اخالص  ي خود را در كفه  هر دو جان  كه  ، دو همسنگر مخلص-عنهما
  مسئوليت دو ـ  ـپيامبر . بودند  مانده  ، در مكّه حجازي  از محبوب  پاسداري  براي
  واگذار نمود؛ـ   ـ  علي  حضرت  را به  مهم

كنند،   بتوانند شهر را ترك  تا ايشان ـ  ـ  حضرت  در بستر آن  ؛ خوابيدن يكي
  كامالً گام بود و ـ ـ اهللا  رسول  خود در مسير  جان  دادنقرار   عنايم  كار به  اين  كه
هر  ـ ـ خاطر پيامبر   بود، اما به  رفتن  مرگ  آغوش  و به  دشمن  در دام  هادنن

  .شود مي  شيرين  و تلخي  سختي

  نگهداري ـ  ـنزد پيامبر   ها بود كه قريشي  هاي و امانت  اموال  ؛ برگرداندن دوم
و   اموال ، بود، آنها با وجود دشمني  و صادق  امين محمد   چون. شدند مي

 ـپيامبر . گذاشتند مي  امانت  فرد بود، به  ترين مطمئن  كه  را نزد ايشان  هايشان امانت



 ـ  علي  نيز حضرت ـ  ت ـبه  و سالم  را صحيح  همگي  داد كه  را مأموري  
  .بازگرداند  شان صاحبان

   
  :شود مي  ايثار و فداكاري  سبب محبت
از   گاه نيز هيچ  صحنه  اين.  كّلو تو  ، علي محبتو   ، علي و اخالص  علي
  اميد و آرزو در بستر مرگ  با هزاران  جواني  شود كه نمي  رنگ  كم  تاريخ  صفحات
.  است  و مخلوق  خالق  و محبوب  و زمين  آسمان  مقبول  بخوابد كه  كسي  در جاي
و   كار مهم  اين  براي ـ  ـاهللا   رسول  از جانب ـ  ـ  علي  حضرت  انتخاب
  .باشد مي  العالمين  رب  در بارگاه  شاگرد مخلص  اين  مقبوليت  گوياي گير، نفس

 و  با توكّل  اهللا باشد كه  الي  داعيان  العين نصب  ايام  ي بايد هميشه  صحنه  اين
 و  و آيين  دين  و يا در راه  يافت  نجات  حتمي  از مرگ  توان بر پروردگار مي  يقين
  .نمود  را تقديم  شيرين  جان  حتي ـ  ـاهللا   رسول  به  و عشق  عقيده

   
  :پروردگار  اذن  به  محاصره  ي از حلقه  گذشتن

  برد، تا براي  خانه  را به ـ  ـ  علي  ، حضرت از غروب  پس ـ  ـپيامبر 
  بر اساس  مختلف  قبايل  و سنگدالن  از مشركان  تن  يازده. شود  آماده  مأموريت
پيامبر   آمدن  كردند و منتظر بيرون  را محاصره ـ  ـپيامبر   دارالنّدوة منزل  ي مصوبه

  .بودند ـ  ـ

خوابيد  مي بعد از نماز عشاء  شب  در اوايل  كه  داشت  عادت ـ  ـ  حضرت  آن«
  .» رفت مي  كنار كعبه  به  و مناجات  نماز شب  اداي  براي  شب  و نيمه

  خانه از  نماز شب  خيزد و براي بر مي  كه  د تا هنگامينشستن  در كمين  دشمنان
  .سازند  را عملي  خويش  و تصميم  برده  شود بر او يورش مي  خارج

  حالتي با  ابوجهل  داشتند كه  يقين  رذيالنه  ي توطئه  اين  موفقيت  به  چنان ، آن آنان
  : گفت مي ريشخند و استهزاءكرد و با  مي  افرادش  رو به  بيني از تكبر و خود بزرگ

  و عجم  عرب  كنيد، پادشاه  پيروي  اگر از امرش  كه  است  محمد مدعي
»  اردن»  هاي بوستان  بسان  هايي ، بوستان شده  زنده  از مرگ  پس شويد و مي



در   و در آتش  زنده  از مرگ  و پس  شده  نكنيد، كشته  و اگر چنين ! خواهيد داشت
  )1( »!شويد مي  سوزانده  در آن  آييد كه مي

  شماري لحظه  و مشركان  جاهالن  آن. بود  نزديك  شوم  ي نقشه  اجراي  زمان
  پاك  از مكّه) نعوذباهللا(را   ننگ  ي لكه  رفتند تا اين مي  خودشان  زعم  كردند و به مي

  .يابند  رهايي  از آن  هميشه  كنند و براي

 را ـ  ـپيامبر   خروج  باز راه  د و با چشمانيبودن  بيداري  در كمال  آنان

داد با  را دستورـ  ـ   ، عليـ  ـپيامبر !  شمشيرها تيز و آماده. گر بودند نظاره
خود را  كرد، مي  استفاده  خواب  هنگام  حضرتش  كه  سبز رنگ  ي پارچه  همان

. كند مي  محافظت را  پروررگار وي  بخوابد كه  ترس  و بدون  بپوشاند و كامالً آرام
uΖ$﴿  ي و آيه  برداشته را  خاك  ، مشتي آمده  بيرون  نيز با آرامش  خودش  سپس ù= yèy_ uρ 

.⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& # t‰y™ ô⎯ÏΒ uρ óΟÎγ Ïù= yz #t‰y™ öΝ ßγ≈ oΨ øŠt±øî r'sù ôΜßγ sù Ÿω tβρ ç ÅÇö7ãƒ﴾ ] را بر  )2(]9/ يس
  .يدپاش  دشمنان  و بر سر و صورت  خوانده  آن

  اكرم  و رسول  نابينا گشت ـ  ـاهللا   رسول  از ديدن  خداوند، چشمانشان  اذن  به
رساند  ـ ـ   ابوبكر صديق  يعني  همسفر مخلصش  خود را به  راحت  با خيال ـ  ـ

  .كردند  حركت»  يمن«و در مسير   شده  و هر دو از شهر خارج

   
  !دهد؟ مي  نجات  لمانظا  را از چنگال  خويش  محبان  كسي  چه

  خطرناكي  را در لحظات  خويش  و دوستداران  قادر و ناظر، محبان پروردگار
  باشد و راه مي  بست و بن  پايان  ي نقطه  بشري  ي و انديشه  از ديد عقل  كه

و   را فرستاده  خويش  غيبي  رسد، امدادهاي نظر نمي  خطر به  آن از  گريزي
  را خوار و ذليل  رهاند و دشمنانشان مي  مرگ  چنگالرا از   خويش  عاشقان

  .نمايد مي
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 !  بينند نمى



   
  :ديگر  درس

را   آيه  ترسيد، همين  خطر كرد و از شرّ ظالمان  احساس  در جايي  اگر مؤمن
شاءاهللا او  كند، ان  فوت  فرمود، بخواند و بر اطراف  تالوت ـ  ـاهللا   رسول  كه
  مجرّب  اين. را نابينا خواهد كرد  نانشخواهد شد و خداوند دشم  محافظت نيز

  . است
   

را   خردان بي  بود، اين  كرده  را مشاهده ـ  ـ، پيامبر  در مسير راه  كه  شخصي
  حضرت  آن  اند و منتظر خروج شده  جمع ـ  ـپيامبر   منزل  ي بر دروازه  ديد كه

با !  هستيم محمد  ظر خروجمنت: گفتندكنيد؟  كار مي  اينجا چه:  را گفت  هستند، آنان
شما  ! ديدم  او را در مسير راه  من!  نيست  در منزل  محمد كه! محمد:  گفت  تعجب
  ! ايد اينجا منتظر نشسته  ايد كه ديوانه
  را نگاه  ، داخل منزل  درب  ي از گوشه  شدند، اما وقتي  مشكوك  كمي  آنان

  هنگام  صبر كردند، اما وقتي!  است  خود خوابيده  كردند، ديدند محمد در رختخواب
! آمد  بيرون  بلند شد و از منزل  از رختخواب ـ  ـ  علي  فرا رسيد، حضرت  صبح
  !را گزيدند  حسرت  و متحير شدند و انگشت  مات  بيچارگان  اين

   
  :كند مي  ريزي برنامه  دشمنانش  پروردگار براي

  توانند مسلمانان مي  خويش  هاي مهكنند با برنا ، فكر مي دين  دشمنان  هميشه
  اند كه كنند، اما غافل مي  ريزي كار برنامه  اين  ببرند و براي  را از بين  مخلص
  ريزي ؛ او نيز برنامه است» اهللا»  قادر مطلق  ، بلكه نيست  آنان  در دست  قدرت

  در اينجا  خداوند  كه  گونه همان. زند مي  را بر هم  دشمنانش  هاي طرح كند و مي
  :فرمايد مي ـ  ـاهللا   رسول  به
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  تو نقشه  ي درباره  كافران  ا كهر  هنگامي) خاطر بياور  به! پيغمبر  اي( 



تو از شرّ   نجات  براي  هم(و خدا ) تو شرّ و بال برسانند  به  چگونه  كه(كشيدند  مي
  . ساز است  چاره  كرد، و خداوند بهترين مي  سازي چاره تدبير و)  ايشان  و بالي
 ما  دهد كه را مي  مژدگاني  نيز اين ـ  ـمحمد   واقعي  پيروان  خداوند به  پس

 ؛ نمايانيم شما مي  را به  از شرّ آنان  رهايي  و راه  كشيم مي  نقشه  دشمنانتان  براي
 بردارد، كار او نشر  قدم  الهي  رضاي  باشد و جهت  ، مخلص دين  اگر داعي  چراكه
 پروردگار توانا  حسابشان  هستند و طرف  دين  او، دشمنان  و دشمنان  است  دين

  كنند و از بين  و ارشاد را خاموش  نور هدايت  خواهند اين مي  آنان .خواهد بود
  خويش  محبان  ي كننده  پروردگار محافظت  توانند؛ چراكه نمي  گاه  ببرند، اما هيچ

  .را نابود خواهد كرد  شان و دشمنان  است
   

  ! محبوب  ي مكّه  اي  خداحافظ
  تمام ،  حضرت  آن  بعثت  ، سرزمين حيو  ، مهبطـ  ـاهللا  رسول  ، زادگاه مكّه
با   كه  روزهايي بود؛  پر از خاطره ـ  ـ  اكرم  رسول  براي  هايش كوچه  پس  كوچه
 دار.  و جواني  نوجواني و  كودكي  دوران. بود  كرده  زندگي  در آن  يكبر  ي خديجه
  شد كه  يگر سببد  ي خاطره  و هزاران  و طواف  ، كعبه پر نور آن  و مكتب  ارقم

  توان مي  باشد؛ اما چه  داشته  بركت شهر پر خير و  اين  به  عجيبي  پيامبر دلبستگي
  !كرد؟

  به زور او را وادار  به  وقتي! دهند نمي  سكونت  ي اجازه  و كافران  دينان بي  وقتي
  !كنند ديار مي  ترك

و   حزن را برگرداند و با  مبارك  ي چهره  و دور شدن  خروج  هنگام ـ  ـپيامبر 
  : بار فرمود  اشك  و چشماني  اندوه

)  ناخلف(  فرزندان  كه  كنم  اما چه!  عزيزتري  برايم  جهان  تو از تمام!  مكّه  اي
 كنند؛ تو مي  ترك  دهند و مرا وادار به نمي  و آرامش  و اقامت  ماندن  ي اجازه  من  به

  !)( محمد  و شيرين  تلخ  طراتخا  تمام  و اي  مكّه  اي  خداحافظ
   

   : خاطر عقيده  به  دروني  هاي خواسته  از تمام  گذشتن



 ، هر و ايمان  خاطر عقيده  به  آموزد كه مي  مؤمنان  در اينجا به ـ  ـپيامبر 

  گرفته  جاي  آدمي  در قلب  و محبتش  عشق  كه  هر آنچه. را بايد فدا كرد  محبوبي
 و  نمود؛ خانه  را قربان  ، آن الهي  رضاي  و كسب  دين  پيشرفت  باشد، بايد جهت

  ...و فرزند و  باشد يا زن  كاشانه
را بر شما   عرصه  دينان و بي  اگر مشركان!  نباش  نگران! دلسوز  داعي  پس

و   از دين  پاسداري  اند، جهت شده  مسلط  اند، اگر بر شهر و ديارتان كرده  تنگ
را از   مباركت  پروردگار سرزمين  زودي  شاءاهللا به  ، ان كن  رتهج  پاكت  آيين
باز   آن  به  با سربلندي  وقت  خواهد كرد؛ آن  پاك  و غاصبان  دينان بي  اين  لوث

  .آمد  خواهي
   
  :)1( غار ثور  سوي  به

  مقصدشان شدند، هر چند  از شهر خارج ـ  ـابوبكر   و حضرت ـ  ـپيامبر 
كند؛   سرگردان كفار را  خواست  خوبي  با تاكتيك ـ  ـاهللا  ، اما رسولبود  مدينه
  شان تعقيب  و به فهمند را مي  شان خروج  جريان  زودي  به  آنان  دانست مي  چراكه

»  يمن»  سمت  به  يعني  آن  مخالف  و در جهت  را گذاشته  مدينه  راه  آيند، پس مي
  .رفتند» رثو«غار   سوي  كردند و به  حركت

دشوار   دارد و صعود بر آن  و خم  پر پيچ  راه  كه  بلند است  بر كوهي» ثور«غار «
.  برداشت  زخم  حضرتش  ، پاهاي كوه  پيمودن  رو براي  ، از اين است  و پر سنگالخ

  مخفي  پايش  جاي سپرد تا مي  پا راه  ي بر كناره ـ  ـپيامبر   چون  اند كه گفته  برخي
زور و   به  رسيدند، ابوبكر  كوه  به  چون  هر حال  به. شدند  زخمي  ، پاهايشبماند

  )2(.غار رسيدند  به  تا اينكه باال برد  و از كوه  گرفته  را بر دوش   حضرت  اصرار آن

   
   :مهر و محبت  از شگفتي  نظير تاريخ بي  ي دو يار غار و صحنه
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  عجيب. غار رسيدند  و درگاه  كوه  يباال  به  دو يار جاني  اين  جمعه  شب
 ، خود را در راستين  عاشق  باز هم.  است  گرفتن  شكل  اينجا در حال  اي صحنه

 دهد نمي  اجازه  نبيند؛ ابوبكر  آسيبي  دهد تا معشوق خطر قرار مي  معرض

  واناتحي وجود  و از عدم  كرده  را تفتيش  وارد غار شود، تا ابتدا آن ـ  ـاهللا  رسول
  درشت  هاي سنگ  و با دستانش  غار رفته  خود داخل. شود  مطمئن  موذي  و حشرات

را   افتد، لباسش مي غار  داخل  سوراخ  به  كند، نگاهش مي  ها را مرتب و ناهمواري
را با   باقيمانده  سوراخ  گذارد؛ سپس موجود مي  هاي كند و در سوراخ مي  پاره
  خويشتن  جانور باشد، به و  حشره  خروج  بندد، تا مانع مي  خويش  پاي  ي پاشنه
  و راحت  سالم  باشد كه مي ـ ـ اهللا  رسول  او نرسد، مهم  به  آسيبي  انديشد كه نمي
  .باشد

غبار  و  خستهـ   ـپيامبر  ! بفرماييد داخل! ـ  ـ اهللا يا رسول: فرمايد مي  سپس
 ـ ـ پيامبر   فهمد كه مي  ابوبكر  ، وقتياند شده  خونين  مباركش  آلود و پاهاي

  سپس. كنيد  استراحت شما! ـ  ـ اهللا  يا رسول: فرمايد دارد مي  استراحت  نياز به
  به  و مطمئن  و آرام گذارد ابوبكر مي  و پاي  ران  را بر روي  سرش ـ  ـپيامبر 
گزد؛  را ميـ  ـ كر ابوب  ، پاي سوراخ  از همان  بعد ماري  اندكي. رود مي  خواب
  را تحمل  درد گزيدگي و  كرده  خود را كنترل  كه  است  اين ابوبكر  تالش  تمام

شوند،  سرازير مي  اشكش  قطرات  بيدار نشود، اما وقتي ـ  ـاهللا   نمايد تا رسول
 بيدار  نازنين  و رسول  برخورد كرده ـ  ـپيامبر   زيباي  هاي گونه  به  اي چند قطره

  .شود مي

 : بود، گفت  متغير شده  از درد زهرمار صورتش  ابوبكر كه !ابوبكر؟  اي  شده  چه
  زخم  بر جاي  مباركش  دهان  از آب ـ  ـپيامبر  .باشد  مرا گزيده  چيزي  فكر كنم

  .دعا كرد  ابوبكر  براي  دل  و از ته  گرفت  آرام  زدند و درد آن

   
  :پروردگار  در راه  جان  نمودن  تقديم



،  در رفاقت  صداقت  درس!  ، آريـ  ـاكبر   ديگر از صديق  درسي  باز هم
از   پاسداري  در راه  ايثار و فداكاري  ، درس دين  در راه  و توكّل  يقين  درس
  . و آئينش  و از مكتب ـ ـ اهللا  رسول

  ميشهنهراسد و ه  از خطرات نيز بايد همانند ابوبكر   مخلص  داعي  پس
  .پروردگار باشد  در راه  جانش  كردن  و تقديم  شهادت  ي آماده

 ؛ اگر است  نمايان  خوبي  نيز به  صحنه  در اين  اكبر و صداقتش  صديق  عظمت
  چنين  نباشد، چطور خود را در معرض  حقيقي  فدايو جان  واقعي  عاشق  كسي

  !دهد؟ قرار مي  خطر عظيمي
   
   

  :ـ  ـپيامبر   خروج  ايو افش  قريش  سران

  رسول  پيدا كردند كه  ، يقين توطئه  اجراي  شب  آن  بامداد فرداي  ، وقتي قريشيان
  در اين  كه  كاري  نخستين. شدند  ديوانه  يكباره  اند، به رفته  بيرون  از مكّه ـ  ـخدا 
  كعبه  سوي  به زدند و او را  را كتك ـ ـ   علي  بود كه  دادند آن  انجام  ارتباط

دو نفر پيدا   از آن  خبري  وي  كردند، شايد از طريق  بازداشت  كشانيدند، و ساعتي
  .كنند

  ابوبكر  ي خانه  سوي  به. نرسيدند  اي نتيجه  به ـ  ـ  علي  حضرت  از طريق
  به. در را باز كرد -رضي اهللا عنهما–بكر  ابي  اسماء بنت. كردند  ّ الباب رفتند و دق

  ؟ كجاست  پدرم  دانم خدا نمي  به:  گفت ؟ كجاست  پدرت: او گفتند

  صورت  به  چنان  بلند كرد آن  بود، دست  و پليدي  مرد بدخوي  كه  ابوجهل
  .افتاد  وي  از گوش  گوشواره  زد كه  سيلي» رضي اهللا عنها– اسماء«

  كردند كه  تصويب  فوري  العاده فوق  ي جلسه  در يك  قريش  طواف  رؤساي
  هاي راه  ي همه. كار گيرند  دو مرد به  آن  دستگيري  را براي  ممكن  وسايل  تمامي
  به  سنگيني  ي قرار دادند، و جايزه  مسلّحانه  مراقبت  تحت  شدت  را به  مكّه  اطراف
يا   ، زنده قريش  ي قبيله  دو نفر به  از آن  هر يك  تحويل  در ازاي  يكصد ناقه  ميزان



  .خواهد باشد  هر كه  قرار دادند؛ آورنده  مرده

دو   آن  يافتن  در پي  طور جدي  به  و رد پا شناسان  پياده  و بيابانگردان  سواركاران
  اطراف  هاي هاو بلندي ها و پستي ها و دره افتادند، و در كوه  راه  به  نفر از هر سوي

تا   كنندگان تعقيب  ينشد، حت  عايدشان  اي جهنتي  هيچ  جستجو پرداختند، ولي  به  مكّه
   )1(! است  كار خويش  اما خدا كاردان! در غار نيز رفتند

   
  :پروردگار  غيبي  امدادهاي
در  بردند،  غار تشريف  ـ هر دو داخل ـ   ـ و ابوبكر صديق اهللا ـ   رسول

غار   جلوي  كه  و درختي غار  را فرستاد تا ميان  عنكبوتي  اثنا پروردگار متعال  اين
استتار كند  را ـ  ـ  و ابوبكر صديق ـ  ـ  اكرم  بتند و رسول  ، تاري وجود داشت

  درخت و  عنكبوت  بيايند و ميان  زنان دستور داد بال  دو كبوتر وحشي  و به
   .)2(بنشينند
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  .» آسمانها و زمين تنها از آن خداستلشكريان «

  : بشريت  تاريخ  ي لحظه  ترين حساس
 از  لحظه  اين. كردند  را دنبال ـ  ـ  اكرم  رسول  هاي آثار قدم  مشركين

 بود  اي ، لحظه گذشت مي  از آن  بشريت  تاريخ  بود كه  لحظاتي  ترين حساس

، يا  نداشت  پايان  بود كه  و بدبختي  ت؛ زيرا يا امتدا شقاو ساز و غير طبيعي سرنوشت
  .خورد مي  رقم  بود، كه  ابدي  و خوشبختي  آغاز سعادت

از   يكي  فقط  بود كه  در غار رسيدند، كافي  به  كنندگان تعقيب  كه  هنگام  آن!  آري
  حساس  ي لحظه  را ببيند؛ در آن ـ  ـ  حضرت  و آن  انداخته  را پايين  آنها نگاهش

نبود،   زيرا معلوم افتاد؛  بر جانش  گرديد و لرزه  حبس  در سينه  بشريت  نفس
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  !انجامد كجا مي  به  سرنوشتش

. شدند  دچار اشتباه  قرار داد و دشمنان  را مورد لطف  ، بشريت اما پروردگار عالم
  آنجا كسي  كردند كه  ، خيال است  تار افكنده  بر در غار عنكبوت  ديدند كه  وقتي

  )1( : است  فرموده  اشاره  نكته  اين  به  در قرآن يتعال  حق. وجود ندارد
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 از(  را بر او فرستاد و او را با سپاهياني  خويش  پروردگار آرامش  پس«

  داد كه  ياري)  بدر و حنين  بعدها در جنگ  ز و همچنينرو  در همان  فرشتگان
  .»ديديد را نمي  شما آنان

   
  : نخور؛ خدا با ماست  غصه

  ابوبكر  در غار بودند كه ـ  ـ  و ابوبكر صديق ـ  ـ  اكرم  رسول  حضرت
  جلو قدم  به  از آنان  اگر يكي! اهللا نمود يا رسول  كرد و عرض  را مشاهده  مشركين

  :فرمودند   بردارد، ما را خواهد ديد، حضرت

ا ظَنُّك« ام  باثنَني  مَ الثُهُ   .)2( »اهللاُ ثَ

  .)3(  است» اهللا»  شان سومين  كه  دو شخصي  به  نسبت  داري  گمان  چه

  :گويد مي  خصوص  در همين  قرآن
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 شدند) روز ماندگار  سه  گزيدند و در آن  ثور جاي(دو در غار   آن  كه  هنگامي«
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  در اين) رسد،  گزندي  پيغمبر  جان  به  قريشيان  از سوي  شد كه  نگران ابوبكر (
  ما را حفظ و. ( خدا با ماست  خور كهم  غم:  گفت) ابوبكر(  رفيقش  به  پيغمبر خطاب  هنگام

  .»)رساند مي  شوكت و  عزّت  رهاند و به مي  قريشيان  كند و از دست مي  نمايد و كمك  م

   
  :در غار  اقامت

  ، شب جمعه  شب. شدند  غار مخفي  در آن  شب  سه ـ  ـو ابوبكر  ـ  ـپيامبر 
  غار به  درون  نيز با آنان -اهللا عنهمارضي – عبداهللا پسر ابوبكر.  يكشنبه  ، و شب شنبه

  . برد سر مي

  : گويد ـرضي اهللا عنها  ـ  عايشه  حضرت

  بيرون  به  سحرگاه  برخورد بود، از نزد آنان  و خوش  با معرفت  جواني  وي«
 شد، بيدار مي  از خواب  در مكّه  ديگر قريشيان  همراه  صبح  هنگام  خزيد و به مي

 از  خبر و اثري  ، و هر چه است  رسانيده  صبح  به  را در مكّه  بش  گويي  كه چنان
  وقتي  هنگام  سپرد و شب مي  ذهن  كرد به پيدا مي  قريش  هاي ها و نيرنگ نقشه

خبر   و ابوبكر ـ  ـخدا   رسول  ، براي گرفت جا را فرا مي  همه  تاريكي
  .»آورد مي

  داشت  را كه  گوسفندي  ي نيز گله)  ابوبكر  ي آزاد شده  ي برده(  فُهيره  عامر بن
  گوسفندان  ، آن گذشت عشاء مي  از وقت  ساعتي  چرانيد، و چون غار مي  در اطراف

بود   خودشان  از آن  در واقع  كه  گوسفندان  برد، از شير آن غار مي  طرف  را به
شد و  مي  سحرگاه  كه  كردند؛ تا وقتي مي  سپري  آرامش  را به  نوشيدند و شب مي

  انجام  شب  سه  اين كار را در  اين  وي. زد را صدا مي  گوسفندانش  فُهيره  عامر بن
شد،  مي  مكّه  راهي - رضي اهللا عنهما– بكر ابي  عبداهللا بن  سحرگاهان  كه  وقتي. داد مي

  متوجه  كسيتا  چرانيد او مي  رد پاهاي  عبداهللا روي  دنبال  را به  عامر نيز گوسفندانش
  .)1(نشود  وي  رد پاي
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  : كار مجاهدان  ي الزمه  و زيركي  فراست
ـ   ـپيامبر   چگونه  كه  گيريم را ياد مي  و تاكتيكي  مهم  هاي نكته  فصل  از اين

 و  كرده  ريزي روز برنامه  شبانه  سه  اين  براي ـ  ـابوبكر   حضرت و
  شكل  چه  و به  داده  انجام  دشمن  از چنگال  رهايي  را براي  الزم  هاي هماهنگي
 ديگر نيز با  از سوي. آوردند مي  دست  را به  شهر مكّه  اوضاع  اطالعات  زيبايي
  رد پاها را از بين  و هم  كرده  مورد نياز را تأمين  شير و غذاي  هم  خاصي  زيركي

  .بردند مي
 كار بگيرد تا بتواند بر  و زيركي  از فراست  خدا نيز بايد هميشه  مجاهد در راه

  .آيد  فائق  دشمنانش
   

  :شهر نور  سوي  به  حركت
 از  قريشيان  كه  ، هنگامي روز چهارم  در غار، باالخره  روز توقف  از سه  پس

ابوبكر   و حضرت ـ  ـ  اكرم  نشد، رسول  عايدشان  ها چيزي راه  و جستجوي  كنترل
  .سفر بستند  رخت  قصد مدينه  و به  آمده  بيرونـ   ـ

  راهنمايي و نيز  ، غذا و آذوقه بود از سواري  عبارت  سفر را كه  تر امكانات پيش
  .بودند  را مهيا كرده  و امين  باتجربه

  همراه نيز   فُهيره  عامر بن. سفر شدند  عازم ـ  ـبا ابوبكر  ـ  ـخدا   رسول
و   اما امين كافر  فردي  كه(  اُريقط  ، عبداهللا بن دارشانراهنما و راه. افتاد  راه  به  آنان

  از غار بيرون  وقتي .كرد  احمر هدايت  درياي  سواحل  سوي  را به  آنان) بود  مطمئن
  غرب  آهنگ  گاه آن.  رفت  پيش  يمن  سمت  به  جنوب  در جهت  مدتي  آمدند، نخست

  با آن  مردم  رسيد كه  اي جاده  ، تا به رفت  بحر احمر پيش  سواحل  سمت  و به  كرده
  .نداشتند  آشنايي

   
  : ضرورت  در وقت  عقيدتي  مخالفان  كارگيري  به

  كه  فردي  به  سفر حساس  در اين ـ  ـابوبكر   و حضرت ـ  ـ  اكرم  رسول
  در زمينه  ايشان  و از تجربه  بود، اعتماد كرده  مخالف  با آنان  نظر عقيدتي از



  .كردند  استفاده  شناسي راه
  تعصب  سبب  نبايد به  كه  آموزيم را مي  درس  اين ـ  ـپيامبر   اقدام  از اين

 ما بايد  ، بلكه شويم  بهره بي  مخالفان  هاي و توانايي  از تجربيات  و جاهالنه  خشك
 و  دانش و  از علم  خاطر تعصب  و به  فرد باشيم  مثبت  ها و نقاط خوبي  دنبال  به

  . نسازيم  خود را محروم  ديگران  تجربيات
   

  :ـ  ـ  اكرم  رسول  در تعقيب  سراقه

  اعالني گشتند در  مأيوس ـ  ـاهللا   رسول  از يافتن  قريش  سران  كه  هنگامي
  تعيين  آنان  ي يابنده  را براي  رنگ  برابر يكصد شتر سرخ  بزرگي  ي جايزه  عمومي
  .نمودند

 ـ  اكرم  رسول  كه  داشت  را بر آن»  مالك  بن  جعشم  بن  سراقه«صد شتر؛   جايزه
 اكرم  رسول ، شده  دهد، لذا سوار بر اسب  تحويل»  قريش»  نمايد و به  را تعقيب ـ  
  دوباره»  سراقه« ، انداخت  لغزيد و او را بر زمين  اسبش. كرد  را دنبال ـ  ـ

لغزيد و او را   اسبش  دوباره  بود كه  نرفته  مود، كمين  را دنبال  و هدفش  برخاست
را ديد   آنان  كه  همين افتاد،  راه  شد و به  سوار اسب  ؛ بار سوم انداخت  زمين  به

 ـ  اكرم  رسول  شد كه  متوجه  و سراقه  فرو رفت  در زمين  هايش لغزيد و دست  اسبش
  فرياد   پيروز خواهند شد، سراقه تماًخداوند قرار دارند و ح  و پناه  در امانـ

  :  برآورد و گفت

،  بگويم  بدهيد تا با شما سخن  مهلت  من  ، به هستم  جعشم  بن  سراقه  من«
  ».نخواهيد ديد  نامناسبي  حركت  هيچ  من  خدا از جانب  به  قسم

  : فرمود ـ  ـ  ابوبكر صديق  به ـ  ـ  اكرم  رسول  حضرت

  ؟ خواهي مي  ا چهاز م  بپرس  از وي
  اي و شما نشانه  من  بين  بنويسيد كه  اي نامه  من  براي  خواهم مي:  گفت  سراقه

  .باشد



  .)1(كرد  او تسليم  به  نوشته  كاغذ يا استخوان  بر روي  اي نامه  فهيره  عامر بن

   
  :پروردگار  غيبي  امدادهاي

،  و زمان   باشد، زمينكلمةاهللا  پروردگار و اعالي  رضايت  هدفش  اگر مؤمن
  و لشكريان. رسانند مي  و كمك  پروردگار ـ ياري  اذن  او را ـ به  جان و بي دار جان
  . خواهند ساخت  را خوار و ذليل  پروردگار توانا، دشمنانش  غيبي
   

  :گنجد نمي  گري مادي  در عقل  كه  مهمي  پيشگويي
  شده  از مكه  و خروج  هجرت  ر بهمجبو ـ  ـ  رسول  حضرت  كه  حال  در همين
بودند،   داده قرار  تعقيب  و تحت  كرده  را دنبال ـ  ـ  حضرت  آن  مكه  بود و مردم

  كرد كه مي  مشاهده را  پيمود و روزي را مي  زماني  هاي ، مسافت نبوي  دوربين  نگاه
  را فتح  زمين  هاي خزانه و  قيصر را تصرف  و تخت  يكسر  تاج  راستينش  پيروان

  .كنند مي

،  مهيب  تاريكي  انگيز و در آن اضطراب  وضعيت  در آن ـ  ـ  حضرت  آن  آري
  :فرمود  چنين  سراقه  به  داد، خطاب  فرمود و مژده  گويي را پيش  نور تابناكي  ي طليعه

  .»? یكرس  سواري  ذا لبستإ  بك  كيف«

  پوشيد؟  را خواهي  كسري  النگوهاي  بود كه  خواهي  حالي  چه  روز داراي  آن

  دينش كنار نمايد و هم  و فتح  را با پيروزي پيامبر   داد كه  وعده  خداوند متعال
  :فرمايد مي. سازد  غالب  را در جهان
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)  مردم  ميان  به(  راستين  و دين  با هدايت  را همراه) محمد(پيغمبر خود   كه  خداست«
  و به(پيروز گرداند  ها آئين  ي را بر همه)  و شامل  كامل(  آئين  تا اين  است  كرده  روانه
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  .»نپسندند  ركانمش  هرچند كه) رساند  ظهورش  ي منصه

»  قريش«  را باور نكردند و مردم  گويي پيش  ، اين زمان  آن  عقالن  و كم  بينان كوتاه
  .ديد مي  دور را نزديك  نبوت  دانستند، اما نگاه  را بعيد از عقل  آن

﴿χÎ) ©!$# Ÿω ß# Î=÷‚ãƒ yŠ$ yèŠÏϑ ø9$#﴾ ] 9/ آل عمران[   

  .»كند نمي  فرا خال  اش اهللا وعده  كه  راستي  به«

  ايران  بعد از فتح  كه  و زماني  يافت  ، تحقق كلمه  به  كلمه  حضرت  آن  گويي پيش
 ـ  خطاب  بن عمر  حضرت  نزد اميرالمؤمنين  وي  و كمربند و تاج»  يكسر»  النگوهاي
 جعشم  بن  سراقه»  شد، ايشان  آورده ـ   «خود النگوهاي  را صدا زد و با دست  

  .)1(پوشاند»  سراقه»  را به» يكسر«

   
  :پروردگار  يا الهام  گويي غيب

در   را كه  از آنچه  هايي گوشه  خويش  و كَرَم  لطف  به  پروردگار عالّم  وقتي  گاه
  و اولياي  پيامبران  همچون  مخلصش  از بندگان  بعضي  خواهد داد، به  رخ  آينده

  كه  داشت  سازد، اما بايد توجه مي  ر مطلعامو  را بر آن  و آنان  داده  نشان  خويش
  و فقط  را فقط  مطلق  گويند و غيب نمي»  گويي غيب«را   يافتن  آگاهي  گونه اين

توانند در  خداوند نمي  ي و اراده  اذن  نيز بدون  پيامبران  داند و حتي مي پروردگار
شوند  مي  و يا اوليا نقلاز انبيا   از بعضي  كه  چيزهايي  خبر دهند، پس  چيزي مورد

اخذ   مستقالً و بدون  آنان  ؛ چراكه گذاشت  از غيب  خبر دادن  حساب  نبايد به را
  .دانند نمي  از پروردگار چيزي  آگاهي

   
  : مبارك  مردي

معبد   ام»  نام  به  زني  در هجرتشان ـ  ـ  و ابوبكر صديق ـ  ـ  اكرم  رسول
  بود، رسول  مانده  از گله  الغري  علّت  به  كه  داشت  ديرا ديدند، او گوسفن»  خزاعي
و دعا كرد،   گفت اهللا گوسفند كشيد و بسم  را بر پستان  مباركش  دست ـ  ـ  اكرم
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  ام»  شير را به  سپس نوشيد، ـ  ـ  حضرت  آن  زياد شد كه  چنان  گوسفند شيرش
گوسفند را دوشيدند   دوم بار. ندنوشيد  فرمود و همگي  خود تقديم  و همراهان» معبد

، از ماجرا  برگشت) معبد  ام  شوهرم(» ابو معبد»  پر شد، وقتي  ظرف  كه  تا اين
  بود و داراي  اينجا آمده  مباركي خدا، مرد بسيار  به  قسم:  گفت» معبد  ام«پرسيد، 
كرد،   تعريف  شوهرش  را براي ـ  ـ  اكرم  رسول  او حالت. بود  صفاتي  چنين

در »  قريش»  كه  است  شخصي  همان  اين  كنم خدا فكر مي  به  قسم  گفت  شوهرش
  .كنند مي  او هستند و او را تعقيب  جستجوي

   
  : تأثيرگذار است  مخلصان  دعا و توجه
 از افراد  بسياري  برد كه  تأثير دعا خواهيم  به  پيـ   ـ عملكرد پيامبر  از اين

  بر قلوب  ، بلكه حيوانات  تنها براي  نه  شان و توجه دعا  هستند كه  مخلص
توانند در  را مي  و نور ذكر و ايمان  و بركت  گذارد و فيض نيز تأثير مي ها انسان
  .دهند  جاي  ديگران  قلوب

و   تقوي  مراتب  اختالف  بنا به  دارد كه  خاص  بركت  نيز نوعي  صادق  مؤمن
  .باشد مي  نيز متفاوت  بركات  وعن  پروردگار، اين با  ارتباط

   
  بن عبداهللا»  راهنمايي  به ـ  ـ  و ابوبكر صديق ـ  ـ  اكرم  رسول  حضرت

،  داشت قرار»  مدينه»  در نواحي  كه» قُبا»  به  كه  دادند تا اين  خود ادامه  راه  به»  اريقط
  )1(.رسيدند

   
  :ـ  ـاهللا  انتظار رسول  چشم  مدينه

 ، هر است  نموده  حركت»  مكه«از  ـ  ـ  اكرم  رسول  ار شنيدند كهانص  وقتي

منتظر  و  رفته»  مدينه»  بيرون  به   حضرت  از آن  استقبال  روز بعد از نماز فجر براي
نبود،  شديد  آفتاب  گرماي  كه  شدند و تا وقتي مي ـ  ـ  اكرم  رسول  قدوم
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  اتفاقاً وقتي .بود  تابستان  گرماي  موسم. گشتند خود باز مي  هاي خانه  ماندند و به مي
  يهوديان. بودند  رفته خود  هاي خانه  داخل  آوردند، مردم  تشريف ـ  ـ  اكرم  رسول
  كه  كسي  مانند؛ اولين مي ـ  ـ  اكرم  هر روز منتظر رسول  مردم  بودند كه  ديده

  مكرّم  رسول  با ديدن  بود، كه داز يهو  افتاد، مردي ـ  ـ  اكرم  رسول  به  چشمش
 ـ  گرامي  رسول  فرمايي  تشريف بلند فرياد زد و انصار را از  با صداي ـ  ـ  اسالم
 1( . باخبر ساخت ـ(  

   
  : مسجد در مدينه  مسجد قبا و نخستين

 ـ ـ اهللا  رسول  ماندند تا از جانب  روز در مكّه  سه ـ  ـ  علي  حضرت
  پاي با  گاه  باز گرداند؛ آن  صاحبانش  بود به  حضرت  نزد آن  را كه  مردم  هاي سپرده
  .گرديد  ملحق  و ابوبكر   حضرت  آن  به» قُبا»  كرد تا در محل  مهاجرت  پياده

  چهارشنبه ، شنبه ، سه دوشنبه: كردند  ، چهار روز در قُبا اقامت اسالم  پيامبر گرامي
  . شنبه و پنج

  كه بود  مسجدي  نخستين  نماز گزاردند، و آن  كردند و در آن مسجد قُبا را بنا
  .شد  تقوا ساخته  بر اساس ـ  ـخدا   رسول  از بعثت  پس

روز در  چهار  فقط ـ  ـ  حضرت  آن  اند كه نوشته  نويسان و سيره  اكثر مورخين
  به  رونمق  و همين  روز مذكور است  چهارده  بخاري  در صحيح  آنجا ماندند، ولي

  قطعه.  بنياد گذاشت  قُبا مسجدي  اهل  براي ـ  ـ  در آنجا پيامبر اكرم.  است  صحت
  .بود  كلثوم  حضرت  به  كردند، مربوط مي  خرما خشك  در آن  كه  زميني

شد و   ريختهـ   ـ  حضرت  آن  مبارك  مسجد با دست  ي شالوده  زمين  در همان
  :گويد مي  مسجد قرآن  همين  در شأن
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  هتقوا بنا گرديد  ي بر پايه  از روز نخست  كه) مانند مسجد قُبا(  مسجدي«
  كه  است  سزاوار آن)  است  اهللا بوده  تنها رضاي  آن  و مراد سازندگان( ، است
خواهند  مي  هستند كه  در آنجا كساني.  و نماز بگزاري  ايستي  برپاي  در آن

  دارند و خداوند هم  پاكيزه)  درست  عبادت  با اداي(خود را )  روح و  جسم(
  .»دارد مي  دوست را  پاكيزگان

  هنگام. كرد كار مي  با بقيه  مسجد همراه  نيز در ساختن ـ  ـ  حضرت  آن
آمدند و  مي  و ياران  شد، ارادتمندان مي  خم  ، كمر مبارك سنگين  هاي سنگ  برداشتن

  : گفتند مي

  ندهيد، ما آنها را حمل  شما خود را زحمت! باد  پدر و مادر ما قربانت«
  ». كنيم مي

ديگر را   سنگي  دوباره  كرد، ولي مي  آنها را قبول  ستدرخوا ـ  ـ  حضرت آن
كار   ، شاعر بود، او نيز با كارگران  رواحه  عبداهللا بن  حضرت. نمود مي  حمل
  :سرود اشعار را مي  شد، اين مي  خسته  كرد و چون مي

 قائامً و قاعداً   املساجدو يقرأ القرآن  يعالج  من  أفلح
 راقداً   عنه  الليل  و ال يبيت

 مانند، ها بيدار مي خوانند و شب مي  قرآن  سازند، و در هر حال مسجد مي  كه  كساني«

  .»رستگارند

  از اين.  است  از اسالم  جديدي  دوران  قُبا سرآغاز شكوفايي  به  ورود اسالم
  اكثر مورخين. اند كرده  را يادداشت  آن  تاريخ  خاصي  با اهتمام  مورخين  جهت
با   مطابق  بعثت  سيزدهم  سال  االول ربيع  در هشتم ـ  ـ  حضرت  آن  اند كه متفق

  .)1( وارد قُبا شدند  ميالدي 622سپتامبر 
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  : مسجد بعد منزل  اول
  امت  را به  درس  مسجد قُبا اين  در تأسيس  مباركش  با اقدام ـ  ـپيامبر 
 و  نماز جماعت  براي  فكر محلي  ابتدا به  اقامتشان  در محل  دهد كه مي  اسالمي
  هاي در شهرك  كه  مسلماناني  است  شايسته  پس. باشند  مسلمانان  اجتماع

  نيز اهميت  مسجد محله  احداث  شوند، به مي  خانه  و بناي  احداث  جديد مشغول
  خويش  مسكوني  منزل  و زيباسازي  فكر تكميل  به  از آنكه  و پيش  شده  قائل
  .كنند  زنده  را در آن  نبوي  و اعمال  كرده  گذاري د، مسجد را بنيانباشن
   

  : خير و مبارك  در كارهاي  همكاري
  و ننگ  را عيب  كرد و آن كار مي  يارانش  ي بقيه  دوشادوش ـ  ـپيامبر 

نيز از خود   و مشايخ  و يا مرشدين  قوم  بزرگان  است  الزم  ، پس دانست نمي
 ـپيامبر   را اختيار نكنند، بلكه  و نوش  و عيش  و راحتي  نداده  نشان و غرور تكبر
 دستور   باز هم  مقام  و بلندي  عظمت  با آن  كه  قرار داده  خويش  را الگوي ـ

  ما نيز بايد در كارهاي  پس. كردند مي  حمل  سنگ  خود همانند بقيه  بلكه ، نداده
  . كار بگيريم  خويش  نيرو و توان  و از تمام  باشيم  پيشگام  ديني
   

) بعدها نيز( ـ ـ پيامبر   كه  آمده ـ ك ـعمر   از عبداهللا بن  صحيحي  در احاديث
و در آنجا دو  رفتند مسجد قُبا مي  به  پياده  و گاهي  با سواري  گاهي  هر روز شنبه

  .آورند مي  جاي  نماز به  ركعت

  :فرمودندـ   ـ  حضرت  آن  كه  شده  روايت ـ  ـ  حنيف  بن  از سهل

 نماز  مسجد قُبا برود و دو ركعت  و به  خود وضو گرفته  در منزل  كه  هر فردي«
  )1( ».كند او عطا مي  به  عمره  يك  ثواب  بگذارد، خداوند متعال

متعال خداوند   فرمان  به)  پيامبر(  روز جمعه)  يعني(رسيد،   روز پنجم  وقتي
 النجار ـ بني  دنبال  سوار شد و به  سر ايشان  پشت شدند و ابوبكر   بر مركب سوار
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  آنان  كه  نيز با شمشيرها حاضر شدند و در حالي  ـ فرستادند، آنان  هايشان دائي
 نماز  وقت. رهسپار شدند  مدينه  سوي  بودند، به  را گرفته   حضرت  آن  اطراف

  هم  كه  مسجدي  در موضع. رسيدند»  عوف  بن  سالم  بني»  سكونت  محل  ، به جمعه
  نمازگزاران را خواندند و شمار  نماز جمعه  ، با مسلمانان هست  وادي  در آن  اكنون

  .)1( بود  يكصد تن

   
  :ي، خطبة التقو خطبه  و نخستين  نماز جمعه  اولين

  ي خطبه  روز برگزار نمودند و اولين  را در اين  نماز جمعه  اولين ـ  ـپيامبر 
  و بالغت  فصاحت  خطبه  آن  هر لفظ  ايراد گرديد كه  مكان  نيز در همين  نماز جمعه

و هر   است  حيات  آب ، دالن مرده  شفا و جهت  نفساني  امراض  براي  و هر حرفش
.  تر و لذيذتر است شيرين  مختوم  هنوز از رحيق  ذوق  صاحبان  براي  اش كلمه

  : است  اين)  كرده  نقل  ابن جرير  كه  طوري(  خطبه  آن  عبارات
أمحده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وال أكفره, وأعادي من  ,احلمد هللا«

أرسله باهلدى  ,يكفره, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأن حممدًا عبده ورسوله
ة من الناس وانقطاع من الزمان والنور واملوعظة عىل فرتة من الرسل وقلة من العلم وضالل

ودنو من الساعة وقرب من األجل, من يطع اهللا ورسوله فقد رشد, ومن يعصهام فقد غوى 
, ثم أن املسلمَ  ضالالً بعيدًا, وأوصيكم بتقوى اهللا فإنه خري ما أوىص به املسلمُ  وفرط وضلَّ 

أفضل من ذلك نصيحة  حيضه عىل اآلخرة وأن يأمره بتقوى اهللا, فاحذروا اهللا من نفسه وال
وال أفضل من ذلك ذكرًا, وأن تقوى اهللا ملن عمل به عىل وجل وخمافة من ربه عون صدق 
عىل ما تبغون من أمر اآلخرة, ومن يصلح الذي بينه وبني اهللا من أمره يف الرس والعالنية ال 

ني يفتقر املرء يكن له ذكرًا يف عاجل أمره وذخرًا فيام بعد املوت ح ,ينوي بذلك إال وجه اهللا
أََمًدا َبِعيًدا َوُيَحذُِّركُُم اللَُّه َنفَْسُه ﴿إىل ما قدم, وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه 
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 ,ال خلف لذلك ,, والذي صدق قوله وأنجز وعده]30: آل عمران[ ﴾َواللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد
, فاتقوا اهللا يف ]29: ق[ ﴾َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ﴿: فإنه يقول عز وجل

عاجل أمركم وآجله, يف الرس والعالنية, فإنه من يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا, 
ومن يتق اهللا فقد فاز فوزًا عظيًام, وإن تقوى اهللا يوقي مقته ويوقي سخطه, وإن تقوى اهللا 

يرفع الدرجة, خذوا بحظكم وال تفرطوا يف جنب اهللا, قد يبيض الوجوه ويريض الرب و
ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبني, فأحسنوا كام  ,علمكم اهللا كتابه وهنج لكم سبيله

أحسن اهللا إليكم وعادوا أعداءه, وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وسامكم املسلمني 
ال قوة إال باهللا, فأكثروا ذكر اهللا واعملوا ملا ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حّي عن بينة و

بعد اليوم فإنه من يصلح ما بينه وبني اهللا يكفه اهللا ما بينه وبني الناس ذلك بأن اهللا يقيض عىل 
ويملك من الناس وال يملكون منه, اهللا أكرب وال قوة إال باهللا  الناس وال يقضون عليه,

  .)1(»العظيم

  كنم مي  طلب  و هدايت  ، مغفرت خدا را، و از او كمك  كنم اد ميي  پاكي  به) الحمد هللا( 
و   عداوت  وي  و دشمنان  و با كافران  ورزم او كفر نمي  به  و نسبت  ام آورده  او ايمان  به و

محمد  ندارد و همانا  شريكي  گونه و هيچ  است  خدا يكي  كه  دهم مي  و گواهي  دارم  دشمني
و   حكمت و نور  هدايت  همراه  او را به  خداوند متعال  كه  اوست  ـ عبد و رسول  ـ

  زمين  در روي بود و تنها  منقطع  انبياء و رسل  سلسله  كرد كه  مبعوث  وقتي  همان  موعظه
  بودند و قيامت  واقع  و گمراهي  ضاللت  هاي در گرداب  بود و مردم  باقي  از علم  اسمي
  . بود  قريب

  كه  و كسي  است  هدايت  كند همانا او بر راه  از خدا و رسولش  اطاعت  كه  كسي
  كرد و تجاوز نمود، و در گمراهي  را گم  را كند همانا راه  خدا و رسولش  نافرماني
  . مبتال شد  شديدي

  براي  نفر مسلمان  يك  وصيت  بهترين.  كنم مي  وصيت  و خداترسي  تقوي  شما را به  من
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امر   پرهيزگاري و  خداترسي  دهد و به  ترغيب  آخرت  او را به  كه  است  يگر ايند  مسلمان
  اي و موعظه  نصيحت  ، باز آئيد؛ هيچ شما را ترسانيده  خداوند متعال  لذا از آنچه. كند

  و مددگاري  معين  بهترين  آخرت  جهت  و خدا ترسي  همانا تقوي.  نيست  باالتر از تقوي
  .  است

  رضاي  فقط  كند و هدفش  خدا درست  به  را نسبت  خويش  ظاهر و باطن  كه  يهر كس
  اصالح  اين  وقت  نباشد آن  مد نظرش  دنيايي  غرضي  گونه باشد و هيچ  خداوند متعال

  آخرت  ذخيره  ، و بعد از مردن و شهرت  عزّت  در دنيا سبب  ظاهر و باطنش  مخلصانه
  كه  كارهايي  شود عوض مي  محتاج  خيلي  صالحه  اعمال  براي  انانس  كه  باشد هنگامي مي

  مسافت  بدم  اعمال و  من  بين  كاش  اي  كند كه تمنا و آرزو را مي  اين  كرده  تقوي  خالف
  .شد ايجاد مي  دور و درازي

  جهت  از اين  ترسانيدن  ترساند و اين خود مي  و جالل  شما را از عظمت  خداوند متعال
در   خداوند متعال.  است  مهربان  نهايت خود بي  بندگان  به  نسبت  خداوند متعال  كه  است
  خود خالف  و وعده  در قول.  است  خويش  وعده  و ايفا كننده  است  خود راست  قول
  . كند نمي

لذا در  .]29: ق[ ﴾ِللَْعبِيِد َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا بِظَلَّامٍ﴿: فرمايد مي  خداوند متعال
 از خدا بترسد،  كه  بترسيد، همانا كسي  ظاهراً و باطناً از خداوند متعال  و آخرت دنيا

 فرمايد و مي  عنايت  او اجر عظيم  كشد و به عفو مي  او قلم  هاي بر گناه  خداوند متعال

  گونه  آن  همانا خدا ترسي.  گشت  مايل  بزرگ  كاميابي  از خدا بترسد همانا به  كه  كسي
  .دهد مي  نجات  خداوند متعال  و ناراضي  و عقوبت  را از غضب  انسان  كه  است  چيزي

  خداوندي  رضاي  سازد و وسيله و منور مي  ها را روشن چهره  روز قيامت  همانا تقوي
امر   يد و در ايننماي  برداري بهره  داريد از تقوي  طاقت  هر اندازه. شود مي  درجات  و رفع
  تعليم  جهت  خداوند متعال .ننماييد  كوتاهي  گونه هيچ  خداوندي  نكنيد و در اطاعت  سستي

را از   تا راستگويان  ساخت  روشن  را برايتان  هدايت  فرمود و راه  را نازل  شما قرآن



  شما هم  رمودهف  بر شما احسان  متعال خداوند  كه  طوري  همان  پس. جدا سازد  دروغگويان
او   باشيد و در راه  داشته  او عداوت  دشمنان آريد و با  جاي  او را به  اطاعت  خوبي  به

  . ُ جهاد كنيد كماحقّه

  يعني(  نهاده  نام  و شما را مسلمان  نموده  خود انتخاب  شما را براي  پروردگار متعال
  شدني  هالك  كه  هر كسي  كه  است  خداوند اين  هدف) و فرمانبردار خود گردانيد  مطيع
  حجت  بعد از آمدن  است  ماندني  باقي  كه  شود و هر كسي  هالك  حجت  بعد از آمدن  است

  نفع  متعال خداوند  و ياري  غير از نصرت  و قوتي  طاقت  هيچ. بماند  باقي  زنده  با بصيرت
  .كنيد  عمل  آخرت  نيد و برايياد ك  كثرت  را به  نخواهد داد، لذا خداوند متعال

  كفايت  او را از مردم  كند خداوند متعال  خود را با خدا درست  اعمال  كه  هر كسي
  دهد نه را دستور مي  تواند او را ضرر برساند؛ زيرا خدا مردم نمي  فردي  كند و هيچ مي

خدا   چيز مالك  د هيچدر مور  و مردم  است  مردم  تمام  مالك  خدا را، خداوند متعال  مردم
نيفتيد،   مردم  جويي كنيد، در فكر چاره  درست  خود را با خدايتان  ي لذا شما رابطه(نيستند 

  . العظيم باهللا الإ قوة كرب والاهللا أ)  است  را كافي  خداوند همه

   
  :زيبا  مظهر خُلق

 نمود، باايراد   بعد از هجرت  بود كه ـ  ـ  حضرت  آن  ي خطبه  نخستين  اين

 كرد، اما باز  زندگي  مظلومانه  مكّه  مشركين  ي زير سلطه  سال  سيزده  وجود آنكه
 از  كار نبرد و عالوه  آنها به  به  نسبت  ناپسندي  ي كلمه  خود هيچ  ي در خطبه  هم

  و بد از زبان  زشت  حرف  يك  حتي  آخرت  گيري و آماده  و خداترسي  تقوي
  .بود»  ٍ عظيم خُلُق  َ لَعلي انِّك»  مصداق  Ĥمد؛ زيرا ويني  بيرون  مباركش

   
  نمود؟  استقبال ـ  ـ  حضرت  از آن  چگونه  مدينه

ابوبكر   همراهـ  ـ   اكرم  رسول. شتافتند ـ ـ پيامبر   استقبال  به  انصار، همگي
  همسنتقريباً   ابوبكر صديق. نشستند  خرمايي  درخت  ي زير سايه ـ  ـ  صديق
بودند، لذا   را قبالً نديده   حضرت  آن  مردم  اغلب. بود ـ  ـ  اكرم  رسول



 ابوبكر  حضرت  وقتي. دهند  تشخيص را از ابوبكر ـ   ـ  اكرم  نتوانستند رسول
 ـ   اكرم  رسول  امر شد، با چادر خود بر باالي  اين  متوجه افكند تا   سايه ـ

  .سندرا بشنا   حضرتآن،  مردم

. داشتند  شركتـ   ـ  اكرم  رسول  استقبال  نفر از انصار در مراسم 500حدود 
  : كردند  ، عرض  حضرتآن  انصار بعد از استقبال

  ونئو مص  بياوريد، شما از هر نظر مأمون  تشريف! ـ  ـاهللا   يا رسول«
  .« هستيم  خدمت  آماده  ما همگي. دباشي مي

  انبوه  جمعيت  ، پيشاپيش ابوبكر صديق  ، حضرت غارش و يار ـ  ـ  اكرم  رسول
  گفتن  و خيرمقدم  استقبال  براي  مدينه  مردم  سو تمام  از آن. كردند مي  حركت  مردم
  از ديگري  يكي كردند و هر مي  ها نگاه بام  از پشت  بودند و زنان  آمده  بيرون
  :پرسيد مي

مأ« مأهو,   هيُّ   .؟ است  ، او كداميك است  ميكاو كدا. »؟هو  هيُّ

  : گويد مي ـ  ـ  انس  حضرت

  اكرم  رسول  حضرت  وقتي.  را نديديم  منظره  آن  مثل  اي منظره  هيچ  ما دوباره«
و   كوچك از  اعم  مردم  شدند، همگي  وارد مدينه ـ  ـ  و ابوبكر صديق ـ ـ 

  :گفتند مي  دند، چنينآم مي  بيرون  شان هاي از خانه  كه  در حالي  بزرگ

 .آوردند  اهللا اكرب, حممد ترشيف. آوردند  اهللا ترشيف  اهللا اكرب, رسول
  )1( .»اهللا آمدند  اهللا اكرب رسول. آوردند  اهللا اكرب, حممد ترشيف

  :گويد بود مي  خردسال  وقت  آن  كه ـ  ـ  عازب  براء بن

  ايشان  از آمدن  قدري  به  آوردند، مردم  تشريف  مدينه  اهللا به رسول  وقتي«
  بودند، حتي  نشده  خوشحال  اندازه  اين  گاههيچ  شدند كه  و شادمان  خوشحال
  ).آوردند  اهللا تشريف رسول(» اهللا  رسول  قدم«: گفتند ها مي كنيزك

  زندگي  آنها در طول. تكبير گفتند  اهللا با شادماني  رسول  از قدوم  مسلمانان
                                                 

  . و مسلم  ، بخاري عليه  متّفق)  1(



  .بودند  نيافته  دست  شادي  چنين  به  خويش
 و افتخار  مسرّت  هاي شور و سرور بود و در حلّه  يكپارچه  از شادماني  مدينه

  بودند اين  در سرور و نشاط  غرق  كه  انصار در حالي  دختران. باليد نازيد و مي مي
  :سرودند اشعار را مي

   الوداع  ثنيّات  البدر علينا من  طلع
   ا دعا هللا داعالشكر علينا م  وجب

  مر املطاعباأل  فينا جئت  أهيا املبعوث
  . بر ما پديدار گشت»  وداع»  هاي گردنه  از جانب  و كامل  تابان  ماه

كند، بر ما  مي دعا  درگاهش  به  اي بنده  كه  پروردگار تا ابد و تا وقتي  و شكر و سپاس
  . شد  واجب

  سوي از  دستور و اوامري!  اي رسيده  نبوت  هو ب  ما برانگيخته  در ميان  كه  كسي  اي
  . فرمانبرداريم  در برابر آن  و ما همگي  است  االطاعت  الزم  كه  اي پروردگار آورده

  :گويد مي) بود  كودك  وقت  در آن  كه(   انصاري  مالك  بن  انس  حضرت

  هيچ  من . آنجا بودم  شدند من»  مدينه«وارد ـ   ـ اهللا  رسول  كه  روزي«
  نزد ما بهـ   ـاهللا  رسول  كه  ام تر نديده روز، زيباتر و نوراني  از آن  روزي

  )1( .»آوردند  تشريف » مدينه«

  :جديد  درس
 و  رباني  ورود علماي  هنگام  به  و شعرخواندن  كردن  و شادي  جمعي  استقبال
 و غلو در  اغراق  كه  شرطي  ندارد به  ، اشكالي دلسوز ديني  هاي شخصيت

  .نگيرد  صورت  مراسم  در اين  روي و زياده  و نيز اسراف  خواني نعت
»  يثرب« بعد  روز به  از آن. شد  وارد مدينه  نماز جمعه  از اداي  پس ـ  ـپيامبر  

  .شود مي  گفته»  مدينه« اختصار  به  شد كه  ناميده) ـ  ـشهر پيامبر =   مدينة الرسول(

با  ، در راه  گروه  ، گروه مردم. كردند  حركت  مدينه  سوي  به ـ  ـ  ماكر  رسول
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 .گزيند  نزد آنها اقامت  خواستند كه مي   حضرتآنو از   كرده  مالقات  وي
  : گفتند مي

  خود در خدمت  و وسايل  امكانات  شما نزد ما بمانيد، ما با تمام! اهللا  يا رسول«
  » .گرفتند و مهار شتر را مي  شما هستيم

  :فرمود مي ـ  ـ  حضرت  آن

ا مأمورةإخلوا سبيلها ف«   »هنّ

  .» خداوند ـ مأمور است  او ـ از جانب  شتر را باز بگذاريد؛ چرا كه  راه
  .افتاد  بار اتفاق  ماجرا، چندين  اين

  دختران گذشتند،» نجار  بني»  ي منطقه  ي از محدوده ـ  ـ  اكرم  رسول  وقتي
  :خواندند شعر را مي  زدند اين ّ مي دف  كه  ليدر حا  كوچك

 جار  النجار يا حبذا حممد من  بني  جوار من  نحن
  . محمد است  ما حضرت  همسايه  كه  خوشبختيم  ، چه نجار هستيم بني  ما دختران

  كه  رسيدند، شتر در جايي» نجار  بن  مالك  بني»  خانه  به   حضرتآن  وقتي
  به  كه خرما بود  گاه جا خرمن اين.  نشست  زمين  به  است  سجد نبويم  ي امروز دروازه
 ـ  اكرم  رسول  مادري  فاميل» نجار بني«و   داشت  تعلّق» نجار بني«از   يتيم  دو كودك

 بودند ـ.  

 زيد  خالد بن(»   ابوايوب«از شتر فرود آمدند، فوراً  ـ  ـ  اكرم  رسول

  رسول خود بردند و  خانه  ، به را برداشته   حضرتآن  وسايل)  الخزرجي  النجاري
 ـ  ـ  حضرت آن  و گراميداشت  در ضيافت»  ابوايوب«. او شدند  همانم   اكرم

  .)1(بسيار كوشيدند

   
  : و فداكاري محبت

 بر  بودند مبني  قرآني  هاي آيه  و واقعي  عيني  هاي ـ مصداق پيامبر ـ   ياران
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  واقعي  عشق  علت  به  بودند كه  آنان.  و فرزندان  و مال  مبر بر جانپيا  دادن  ترجيح
  .گذشتند مي  خويش  دروني  اميال  از تمامي  خدا و رسولش  به

   
  : منازل  و احداث  مسجد نبوي  تأسيس

خواند  خود  بودند، پيش  گاه خرمن  صاحب  را كه  دو كودكي ـ  ـ  اكرم  رسول
دو پسر   آن .بنا كنند  مسجدي  خود را بفروشند تا در آن  زمين  كه  خواست  و از آنان
  حضرت آن ، اما كنيم شما اهداء مي  را به  زمين  ما اين! اهللا  يا رسول: كردند  عرض
  .)1( و مسجد را ساختند  را خريده  آن  نكردند و باالخره  قبول

  داشت برمي  خشتكرد و  مسجد، كار مي  شخصاً در ساختن ـ  ـ  اكرم  رسول
  .نمودند مي  پيروي  نيز از وي  و مسلمانان

  : گفت مي  چنين ـ  ـكار، پيامبر بزرگوار   در اثناي

 .األنصار واملهاجرة  خرة فارحماآلأجر  األجر  إن  اللهم
  . كن  مهرباني  بر انصار و مهاجرين  پس.  است  ، أجر آخرت خدا، اجر واقعي  اي

را   سرودند و پروردگارشان شعر مي. بودند  و خوشحال بسيار شاد  مسلمانان
  اقامت  ماه  هفده »  ابوايوب»  در خانه ـ  ـ  اكرم  رسول  حضرت. گفتند مي  سپاس

. فرمود  مكان  خود نقل  خانه  به  شد، سپس  ساخته  اش مسجد و خانه  گزيد تا اينكه
. پيوستند مي ـ  ـ  اكرم  ولرس  و به  نموده  هجرت  از مكه  همچنان  مهاجرين
  يا محبوس  فتنه  مبتالي  كه  جز كسي  نماند به  باقي  مسلماني  هيچ  در مكه  سرانجام

  افراد آن  مگر اينكه نماند  انصار باقي  هاي از خانه  اي خانه  كفار باشد و در مدينه
  .)2(شدند  مسلمان

   
  : يتيمان  ، بخصوص ديگران  حقوق  رعايت

                                                 

  . الصحيح  در الجامع  بخاري  روايت)  1(
  . ّ رحمت نبياز   نقل  ، به500ـ  499  ، ص1 ، ق هشام  ابن  سيره)  2(



،  گرفت نمي  را با زور از كسي  ، چيزي مسجدسازي  براي  ـ حتي ر ـ پيامب
تأثير   تحت  اينكه  و بدون  كامل  خاطر و رضايت  نمود افراد با طيب مي  سعي  بلكه
. نمايند  تقديم  ديني  كارهاي  را براي  شان قرار گيرند، اموال  ديگران  و كنايه  طعنه
ـ را  پيامبر ـ   ي كريمانه  اخالق  بايد اين  مشايخ و  قوم  امروز نيز بزرگان  پس
  اقدام  و ارادتمندان  و منسوبان  مريدان  و با زور و يا اجبارنمودن  قرار داده الگو
  .و مسجد نكنند  ، مدرسه خانقاه  ساختن  به

   
  : اسالمي  تاريخ  ، ابتداي هجرت  ي واقعه

از  ـ  ـپيامبر   در مورد روز خروج  كه  مختلفي  روايات  تمامي  از البالي  آنچه
اواخر  در ـ  ـپيامبر   آيد اينكه مي  دست  قُبا به  به  و نيز ورودش  مكرمه  ي مكّه

  به  سال  اين  االول ربيع  و در اوايل  شده  خارج  از مكّه  هجري  سيزدهم  صفر سال
  .شود مي  نظر گرفته در  ماه  نيز از همين  اسالمي  اند و تاريخ رسيده  مدينه

  : فرمايد مي ـ رحمه اهللاـ   زهري  عالمه

  ».شد  روز شروع  از همان ـ ـ  اهللا  دستور رسول  به  اسالمي  ابتداء تاريخ«

از  را  تاريخ  بردند، دستور دادند كه  تشريف  منوره  مدينه  به  چون  كه  است  نقل
 تحرير در  ي رشته  به»  اكليل«در   مرا حاك  روايت  همين. كنند  شروع  االول ربيع

ـ عمر   حضرت  از زمان  اسالمي  تاريخ  ابتداي  كه  است  ، اما مشهور اين است  آورده
  است  شده  شروعـ .  

  به ـ ـ   اشعري  يابوموس  حضرت  كه  است  مروي  سيرين  و محمد بن  از شعبي
  رسند اما تاريخ مي ما  شما به  دستورات  كه  نوشت  اي نامه ـ  ـعمر   حضرت
  مشورت  را جهت ـ ـ   كرام  اصحاب  ق. ـه 17  سالـ   ـعمر   حضرت. ندارند
آغاز   نبوي  بايد از بعثت  ابتداء تاريخ :گفتند  بعضي. نمود  دعوت  تاريخ  تعيين  براي

 ـ ـ   رتحض آن  بايد از وفات: گفتند  گروهي ، و از هجرت: گفتند  اي گردد و عده
  .شود  شروع

بعد  آغاز گردد؛ زيرا  بايد از هجرت  اسالمي  تاريخ: فرمودـ  ـ عمر   حضرت



  همه. شد  جا شروع از همان  اسالم  و غلبه  جدا شد و عزّت  از باطل  حق  از هجرت
از   ابتداء تاريخ  رسيد كه  تصويب  به  او را پسنديدند و سرانجام  رأي  اين  باالتفاق

  .شود  شروع  رتهج

زيرا  آغاز گردد،  االول از ربيع  اسالمي  ابتداء تاريخ  رفت ، اميد مي بنابر قياس
 ـ  اكرم  رسول  برد، اما چون  تشريف  منوره  مدينه  به  ماه  در همين ـ  ـاهللا   رسول
 تاريخ  جهت  بود از اين  گرفته  هجرت  جهت  قطعي  تصميم  محرّم  در ماه ـ  
  بيعت  مباركش  دست  به  الحجه ذي  انصار در دهم. شد  شروع  از محرّم  المياس

. نمودند  مراجعت  مدينه  به  بردند سپس  تشريف  حج  به  الحجه كردند و اواخر ذي
  و به  را گرفت  سفر هجرت  آنها، تصميم  چند روز بعد از مراجعتـ   ـاهللا   رسول

  الحرام  محرم  هجري  كنند؛ لذا ابتداء سال  د تا هجرتدا  اجازه ـ  ـ  كرام  اصحاب
  نيز به ـ  ـ  علي  حضرت و ـ  ـ  عثمان  حضرت  بر آن  عالوه. )1( شد  قرار داده
آغاز   الحرام  بايد از محرم  هجري  ابتداء سال  پيشنهاد دادند كه ـ  ـعمر   حضرت
  .)2(گردد

   
  : قمري  تاريخ  بيشتر به  توجه

 را  ميالدي  نيز تاريخ  ها، بيشتر مسلمانان غربي  فراوان  تبليغات  سبب  ز بهامرو
 اگر قرار باشد ما نيز همانند  كه  اند، در حالي كرده  حفظ  قمري  بهتر از تاريخ

 خود  كه  تاريخي  ، بايد به شويم  قائل  پيامبرمان  براي  و عظمتي  ها احترام مسيحي
  را برگزيده  نيز آن  و نيز پروردگار سبحان  نموده  ستفادها  ـ از آن ـ   حضرت آن

                                                 

و  352  ، ص1  ج  ، زرقاني252  ، ص2  ج  طبري  ، تاريخ209  ، ص7  ج  الباري  در فتح)  1(
 ـ رضي اهللا عنهما ـ   عباس  عشر از ابن  تفسير وليال  ، تحت128  ، ص8  ج  عمدة القاري

 آغـاز   از آن  اسـالمي   ابتداء سـال   كه  است  مراد از والفجر، فجر محرم  كه  شده  روايت

  .گردد مي
  .147 146  ، ص2 ، ج مصطفي  سيرت)  2(



  ، از تاريخ كشورمان  رايج  و در كنار تاريخ  باشيم  داشته  بيشتري  ، توجه است
  . نماييم  استفاده  روزمرّه  و كارهاي  نيز در مكاتبات  قمري

   
   

  : منوره  ي در مدينه ـ  ـاهللا   رسول  اقدامات

   
  : اسالمي  حكومت  تأسيس) 1

  قوانين  گردانيدن  و حاكم  اسالمي  ي ، ايجاد جامعه اسالم  مهم  از اهداف  يكي
  قوانيني  خويش  از جانب  هر يك  طاغوتي  هاي حكومت. باشد مي  جامعه  در آن  الهي

از   بسياري  جهت  همين  اند، به پرداخته  خويش  منافع  و بيشتر به  كرده  را وضع
آيد  وارد مي  و ستم  ظلم ، ضعيف  ي و بر طبقه  شده  پايمال  شهروندان  حقوق  اوقات
  . باشند  در رفاه  اي تا عده

فحشا  و فساد و  ، ظلم تبعيض  در رفع  سعي  اسالمي  با ايجاد حكومت  اسالم
همانا   ـ كه  قرآن  قانون  گردانيدن  و حاكم  و برابري  ايجاد عدالت  و براي  داشته
  .نمايد مي  تالش  ـ در جامعه  هاست قانون  و بهترين  ترين لمسا

دنيا  تا در  را گذاشت  حكومتي  چنين  بناي  سنگ  اولين  در مدينه ـ  ـپيامبر 
نباشد؛   و جور خبري  و ظلم  از تبعيض  در آن  باشد كه  وجود داشته  اي جامعه
  قشر مرفّه  آن در  كه  اي شود؛ جامعه  رسيدگي  فرياد مظلومان  به  در آن  كه  اي جامعه

و   رهبر و رئيس  آن در  كه  اي استثمار نگيرند؛ جامعه  را به  ، ديگران و ثروتمند جامعه
،  خاطر روابط  به  آن در  كه  اي كنند؛ جامعه  زندگي  مردم  ي همانند بقيه  مسؤوالن
نشود   يافت  اثري  خواري رانت و  از دزدي  در آن  كه  اي نشود؛ جامعه  ضايع  ضوابط

  ...و

  تمامي داد و در  را ترويج  قرآن  حاكميت  منوره  ي در مدينه ـ  ـپيامبر   پس
  نمودند، به را اجرا  قرآن  دستورات  و سياسي  ، فرهنگي ، اقتصادي ابعاد اجتماعي

  .يافتند  دست  فاضله  ي و مدينه  مدني  ي جامعه  به  علت  همين



  تشكيل  اسالمي  ي جامعه  يك  مسلمانان  بود كه  رسيده  آن  وقت  ر مدينهد  پس
و از هر  باشد،  متفاوت  جاهلي  ي با جامعه  زندگي  مراحل  در تمامي  بدهند كه

نمودار و  متمايز باشد، و بتواند  زمان  ، در آن بشري  موجود در جهان  ي جامعه
  و اقسام  انواع  خاطر آن  به  مسلمانان  ـ كه  مياسال  دعوت  براي  و الگويي  نماينده
  )1(.باشد  بوده بودند ـ  كرده  تحمل  متمادي  سال  ده  را در طول  و عذاب  شكنجه

   
  : در جامعه  قرآن  قانون  كردن  حاكم

  قرآن  كردن  حاكم  بدون  فاضله  ي و مدينه  اسالمي  ي جامعه  به  يافتن  دست
 را  و حكومتي  اسالمي  توان را مي  اي جامعه  پس. نخواهد شد  عملي،  جامعه  در آن
 و  شده  وضع  را بر قوانين  قرآن  قوانين  ناميد كه  اسالمي  حكومت  توان مي

  .كند  پياده  دهد و در جامعه  ها، ترجيح انسان  ذهن  ي ساخته
   

  ندارد كه  امكان  اي جامعه  چنين  يك  گذاري و بنيان  سازندگي  كه  نيست  پوشيده
  زماني  بايست مي پذيرد؛ و ناگزير  ، تماميت ساله  ، يا يك ماهه  ، يا يك روزه  يك

و   و پرورشي  آموزشي و  و كار فرهنگي  گذاري و قانون  تا تشريع  گذشت مي  طوالني
  اصلي  و سرپرست  خداوند كفيل .بگيرد  شكل  اندك  اندك  اسالمي  موازين  اجراي

و   اوامر الهي  نيز مجري ـ  ـ  اسالم  بود، و پيامبر گرامي  و تشريع  تأسيس  اين
  و انساني  ديني  تربيت  در راستاي  خويش  ديرين  ، و ديگر ياران مسلمانان  مرشد تازه
  .بودند  اسالم  شريعت  موازين  طبق ، آنان  ي و تزكيه  مسلمانان
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 گردانيد،  مبعوث  را از آنان  رسول  اُميان  در ميان  كه  هموست  قدوس  خداي«

 و  كتاب  آنان  كند، و به  را تزكيه  كند و آنان  تالوت  آنان  را براي  وي  آيات
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  .»بياموزد  حكمت

  ـ  اكرم  رسول  حضرت  بود كه  اي مسئله  ترين بزرگ)  اسالمي  ي ايجاد جامعه(
و مراد   اصلي اعال و مقصود  خود، هدف  داشتند، و اين  با مسلمانان  در رويارويي ـ

  يك  كه  است  د، ومعلومبو  محمدي  و رسالت  اسالمي  از دعوت  خدا و رسول
  بود و نياز به  اصيل  ي قضيه  يك  نبود، بلكه  زدگي و در خور شتاب  عارضي  ي مسئله
  .)1(بود  و معقول  محسوس  در آن  يافتن  توفيق  براي  زمان

   
  : آينده  به  اميدوار بودن

  كه  است  و مهمي  ، كار بزرگ ناب  اسالمي  ي جامعه  به  يافتن  و دست  رسيدن
و   ماه  در يك  نبايد انتظار داشت  دارد؛ پس  دراز مدت  هاي و برنامه  زمان  به نياز

با اميد و   كه  است  اين  رسيد؛ ضرورت  اسالمي  حكومت  اوج  ي نقطه  به  دو ماه
  حكومت  ي قلّه  سوي  به  گام  به  گام  صحيح  اي برنامه  خدا و داشتن  به  توكّل

  .شد  نزديك  اسالمي
   
   

  : و برادري  اخوت  پيمان) 2

  ميان»  و برادري  اخوت  پيمان»  منوره  ي در مدينه ـ  ـپيامبر   دوم  اقدام
  .بود» انصار«و » مهاجر»  مسلمانان

  نياز به  اسالمي  ايجاد حكومت  براي  دانستند كه مي  خوبي  به ـ  ـپيامبر 
  .باشد مي  و يكرنگي  وحدت

  چه هر  با سرعت  بايست مي  بودند كه  و عارضي  موردي  مسائل  بعضي!  آري
  از اين  مسئله  مهمترين. شدند ّ مي حل  و خردمندانه  حكيمانه  حال  تر و در عين تمام
شهر و ديار و در  در  از آنان  دسته  يك: بودند  دو دسته  در مدينه  بود كه  آن  دست

  انساني  در حد نگراني  آنان  بودند؛ تنها نگراني  خودشان  مو حشَ  و خدم  كنار اموال
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  اينان. برد سر مي  به  خويش  ي و كاشانه  در خانه  و امان  امن  در كمال  بود كه
برقرار   ديرينه  دار و نفرت ريشه  دشمني  ايشان  از ديرباز در ميان  بودند، كه» انصار«

  .بود

بودند، و   داده  را از دست  قبيل  از اين  چيزهاي  ي مه، ه ديگر از مسلمانان  ي دسته
ملجأ و . بودند » مهاجرين»  اينان. بودند  گريخته  مدينه  و به  را برداشته  جانشان
  و رفع  معاش  تأمين  آن  از راه  نداشتند كه  ببرند؛ شغلي  پناه  آن  به  نداشتند كه  مأوايي

  .كنند  گذران  نوعي  به  نداشتند كه  هم  اندازي و پس  نياز كنند؛ ذخيره

. شد مي  افزوده  نبود، و هر روز بر شمارشان  نيز كم  مدينه  به  پناهندگان  شمار آن
  است  معلوم بود؛ و  صادر شده  خدا و رسول  به  مؤمن  هر انسان  براي  هجرت  اذن
  ي موازنه  پناهندگان  انبوه با حضور  كه  نداشت  فراواني  ثروت  چنان  نيز آن  مدينه  كه

نيز در برابر   دشمن  نيروهاي دشوار،  موقعيت  در همين. نخورد  بر هم  اش اقتصادي
را   مدينه  مسلمانان  نوعي  به بودند، و  داده  هم  دست  به  دست  و مسلمين  اسالم
  كاهش  بهرو   مدينه  غذا به و  ورود قوت  كه بودند؛ چنان  كرده  اقتصادي  تحريم
  .)1(گرديد دشوارتر مي تر و روز سخت  روز به  و احوال  بود، و اوضاع  گذاشته

تا   انگيز كه بسيار شگفت  با اقدامي ـ  ـ، پيامبر  و پريشاني  بحبوحه  در اين
  بشريت  تاريخ  سبز و نوراني  برگ  عنوان  و به  خود نديده  را به  نظير آن  امروز تاريخ

  .برقرار كرد و انصار  مهاجرين  را ميان»  و برادري  عقد اخوت«،  است  هگرديد  ثبت

  ساخت مي برقرار  نفر انصار، پيوند برادري  هر فرد مهاجر و يك  بين  ترتيب  بدين
آمدند  شمار مي  به  و حقيقي  دو نفر همانند دو برادر تني  بعد اين  به  لحظه  و از آن

  .برد مي  ارث  از ايشان  ، برادر مهاجري انصاري  فوت  در صورت  كه

خاطر   به  را در مكّه  خويش  و دارايي  ثروت  ي همه  كه  مهاجريني  شكل  و بدين
و   تنگدستي بودند از فقر و  گذاشته  جاي  به ـ  ـاهللا   رسول  سوي  به  هجرت
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و   و خاك  آب ربودند و ب  مدينه  مقيم  كه  هايي در آمدند و با انصاري  خانماني بي
  .شدند  قرار داشتند، شريك  خويش  كشاورزي

  :گويد در زاد المعاد مي ـ رحمه اهللا ـ  قيم  ابن  عالّمه

بود ـ در   هنوز نوجوان  ـ كه   مالك  بن  اَنس  در منزل ـ  ـ اهللا  رسول«
از   تن 45؛  بست  و برادري  عقد اخوت  از انصار و مهاجرين  تن 90  ميان
  )1( »از انصار  تن 45با   جرينمها
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  مهاجرت)  خويش  ي و كاشانه  از خانه(اند و  آورده  انايم  كه  كساني  گمان بي«

 جهاد) اند و ايستاده  تالش  به(خدا   خود در راه  و مال  اند و با جان كرده

  كه  و كساني) اند، خود گردانده  ي را برازنده  مهاجرين  و لقب(اند  نموده
 ) و مال  را با جان  نايشا(اند و  داده  پناه) خود  و مأواي  را در منزل  مهاجرين(

  برخي )اند، داشته  انصار دريافت  خدا و پيغمبر لقب  و از سوي(اند  نموده  ياري
  .»)و متعهد در برابر يكديگرند  و مسؤل(ديگرند   برخي  ياران  از آنان

  برادري  اين. برقرار نمود  و انصار پيوند برادري  مهاجرين  ميان ـ  ـاهللا  رسول
  سبقت از يكديگر  برادري  انصار در اين. بود  و غمخواري  اساتمو  بر اساس

،  خانه  ي درباره  مهاجرين  كشيد، آنها به مي  قرعه  كار به  گاهي  حتي. گرفتند مي
  ترجيح ، آنها را بر خود خود اختيار داده  ها و حيوانات ، زمين ، اموال وسايل

  .دادند مي

را ببر،   آن  شماست  از آن  من  اموال  نصف:  تگف مي  مهاجري  به  انصاري  گاهي
  . دهم مي  را طالق  ، آن مورد پسند شماست  ، هر كدام دارم  دو خانم  من و

مرا   بدهد، شما فقط  شما بركت  و مال  خداوند در اهل: داد مي  اما مهاجر جواب
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  . فرماييد  بازار راهنمايي  به
 و  خودداريمهاجر،   بود و از جانب  ايثار و خودگذشتگيانصار،   از جانب

  .)1( نفس  غزّت

  بنگريم كند، حاال انصار افتخار مي  ايثار و از خودگذشتگي  بر اين  ، پيوسته جهان
  نشان  خودشان از  واكنشي  و ايثار انصار چه  گذشت  همه  اين  در مقابل  مهاجرين  كه
  خود را بر عبدالرحمن  و دارايي  اموال ـ  ـ  ربيع  سعد بن  كه  دهند؟ هنگامي مي
  نمايد، وي  آنها را قبول  نصف  كرد كه  و درخواست  داشت  عرضهـ   ـ  عوف  بن

  بازار مدينه  مرا به كند،  عنايت  تو بركت  خداوند در دارايي:  اظهار داشت
كرد،   راهنمايي  مدينه  معروف بازار»  قينقاع»  او را به   ربيع  سعد بن ! كن  راهنمايي

كرد،  مي  تجارت  و پنير خريد و با آن  روغن  و مقداري  آنجا رفت  به  عبدالرحمن
خود را   ازدواج  هاي هزينه ، با آن  توانست  شد كه  حاصل  چند روز، درآمدي  طي

  ثروتو   مال  كرد و در كسب  پيشرفت  تجارت  در شغل  ، چنان رفته  بپردازد و رفته
كاالها ) شود ، طال مي بگذارم  دست  اگر بر خاك:  خودش  قول  به(  گرديد كه  موفق

  شد، غوغايي مي  وارد مدينه  كه  روزي و  او بر هفتصد شتر حمل  تجارت  و اموال
  .)2(  گشت برپا مي

   
  : نفس  ايثار و عزّت  زيباي  نمايش

   دهد كه را مي  درس  اين  مسلمان  و انصار به  مهاجرين  زيباي  حركت
مورد   و چيزهاي  وسايل  ، از بهترين دين  و نصرت  الهي  خاطر رضاي  به* 
  .كرد  قربان  دين  را در راه  كشيد و همه  و فرزند بايد دست  زن  حتّي  عالقه
  گاه  نياز از ياد برد و هيچ  در وقت  و استغنا را نبايد حتّي  نفس  عزّت  حفظ* 

 امرار  بايد در جهت  و تالش  سعي  تمام  داد؛ بلكه  نبايد تن  پروري و تن  تنبلي  به
  .گيرد  انجام  ريختن  بازو و عرق  با زحمت  معاش
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 خود  در نوع  كه  جهاني  اسالمي  اخوت  يك  ، اساس و برادري  اخوت  با اين

  .گرديد  ريزي نظير بود، پي بي

  رسالت و  دعوت  صاحب  امت  يك  نهضت  ي همقدم  در واقع  اخوت  اين!  آري
  اهداف و  عقايد درست  بر اساس  جديدي  را در قالب  جهان  خواست مي  بود كه
،  كرده  فراهم  و اختالف  را از بدبختي  آن  رهايي  دهد و موجبات  شكل  صحيح
  .جود آوردو  به  مساعي  و تشريك  معنوي  و اخوت  ايمان  بر اساس  جديدي  روابط

و   جهان  براي  جديدي  و انصار، سرآغاز حيات  مهاجرين  ميان  پيوند برادري  اين
در   ها را كه انسان از  دسته  اين  خداوند متعال  دليل  همين  به. گرديد  تلقي  بشريت

  :فرمودند و  قرار داده  كردند، مورد خطاب مي  زندگي  شهر كوچكي

﴿ωÎ) çνθè= yèø s? ⎯ ä3s? ×π uΖ ÷G Ïù †Îû ÇÚö‘ F{ $# ×Š$ |¡sùuρ ×Î7Ÿ2﴾ ]73  آيه: انفال[.  

  .)1( »آيد وجود مي  به  شماري فساد بي  ندهيد در زمين  كار را انجام  اگر اين«

   
  : حقيقي  وحدت

 دارد؛  زيادي  ، برتري و خوني  بر پيوند نسبي  و پيوند ديني  و برادري  اخوت* 
و كامالً با   گرفته  صورت  الهي  خاطر رضاي  و به  ينخاطر د  پيوند به  اين  چراكه
  .پذيرد مي  انجام  قلبي  و رغبت  ميل

  خويش  مؤمن  و خواهران  ، ديگر برادران و امكانات  و مال  بايد با جان  مؤمن* 
 ديگر نبايد  مسلمانان  و اقتصادي  اجتماعي  وضعيت  به  رساند، و نسبت  ياري را
  .باشد  توجه بي

،  يافت  دست  عملي  وحدت  به  توان ، مي با ايجاد پيوند و ايثار و گذشت* 
  دروني  بر دشمنان  كه  تا زماني  درآورد؛ پس  را از پاي  دشمنان  تمامي  كه  طوري
  توانيم ، نمي نشوييم  از ماديات  طمع  و دست  نشويم  غالب  و ابليس  نفس  يعني

  . يمآي  غالب  ظاهري  بر دشمنان
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  : اسالمي  مركز حكومت  بناي) 3

  جلسات و  كار و بار حكومتي  كشورها براي  و سران  حكومتي  معموالً مسؤوالن
  ترتيب  محافظت  ي ويژه  و گاردهاي  چناني  آن  هاي ، كاخ خويش  و اجتماعات

  را به » مسجد نبوي«،  اسالمي  حكومت  رهبر بزرگ  اين ـ  ـاهللا  دهند، اما رسول مي
صدها هزار   امروزه  كه  مسجدي  همان . گذاشت  بنيان  اسالمي  مركز حكومت  عنوان

و   مسلمانان  اجتماع  روز، محل  شبانه  ساعات  ايستند و در تمام نماز مي  به  نفر در آن
  .آيند گرد مي  در آن  دور و نزديك از  باشد كه مي  مخلص  عاشقان

 ، شتر مدينه  در بدو ورود به  كه  گرفت  صورت  محلي  مسجد در همان  بناي

  ي بچه دو پسر  به  متعلّق  زمين  قطعه  اين.  نشست  كرد و بر زمين  توقف ـ  ـپيامبر 
نيز   خود ايشان و  كرده  خريداري  را از آنان  زمين ـ  ـپيامبر . نجار بود از بني  يتيم

ها  و خشت  سنگ  وقتي .كردند ار ميك  يارانش  مسجد دوشادوش  شخصاً در ساختن
  :فرمود مي  اشعار را زمزمه  كردند، اين جا مي  را جا به

 .»االخرة فاغفر األنصار واملهاجرة  عيش إالَّ   ال عيش  اللهم«
را بر انصار و   خويش  آمرزش  ، پس نيست  آخرت  جز زندگي  خداوندا، زندگي

  .فرما  ارزاني  مهاجرين

خرما و   درختان  چند، شماري  هايي ، ويرانه مشركان  ، گورهاي نزمي  قطعه  در آن
را   مشركان  دستور دادند گورهاي ـ  ـ  اكرم  رسول. غرقد بود  درخت  يك

كردند و   قطع را  درخت  خرما و آن  كردند، درختان  ها را تخريب شكافتند، ويرانه
و   را با خشت  ديوارهايش چيدند،  هم  مسجد روي  ي قبله  آنها را در سمت  چوب
   .)1(پوشانيدند خرما  را با الياف  آن  باال بردند و سقف  گل

 اهللا ـ رضي  عايشه  و حضرت  سوده  حضرت  فقط  زمان  در اين ـ  ـپيامبر 

دو   آن  به  مسجد و چسبيده  در اطراف  جهت  همين  عنهما ـ را در عقد داشتند به
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 ـ ـ   حضرت آن  زنان  براي  كوتاه  با سقفي )1(  متري 15تقريباً   مساحت  به  اتاق
  اطراف  هاي شدند، حجره زياد ـ  ـاهللا  رسول  تعداد همسران  شد و بعداً كه  ساخته

  .دادند  مسجد را نيز افزايش

   
  : و پادشان  حكام  زيستي ساده
و   كرده  سوء استفاده  و مقامش  نبايد از عنوان  حكومتي  و مسؤول  حاكم* 
  .كند  را غصب  مردم  اموال

 در  باشند، بلكه  داشته  و قصري  حتماً كاخ  نيست  كشورها الزم  سران* 
 را  امور مسلمانان  توان مانند مسجد نيز مي  و صميمي  ساده  هاي محيط

  .كرد  ساماندهي
و   شود، و از زيباسازي  روي و زياده  مسجد اسراف  نبايد در ساختن* 
وجود   مسجد به  پرهيز نمود و آباد كردن  شدت  بايد به  و غيره  كاري آيينه

  .باشد مي  ديني  هاي فعاليت نمازگزار و
  حضور يابند تا مردم  جماعت  بايد در نمازهاي  اسالمي  حكومت  مسؤوالن* 

 را  آنان  راحتي  شوند و بتوانند به  تشويق  اسالمي  دستورات  اجراي  بيشتر به
  .نمايند  اتمالق

  بهـ   ـو همانند پيامبر   را اختيار نموده  زيستي بايد ساده  و مسؤالن  حكام* 
  محكم  و قصرهاي  چناني  آن  ويالهاي  نمايند و نبايد به  قناعت  ساده  هايي خانه
  .بياورند  روي
   

در   انمسلمان  بود كه  نبود، دانشگاهي  نمازگزاران  براي  مسجد، تنها مكاني  اين
  طوايف و  قبايل  بود كه  گرفتند، باشگاهي را فرا مي  اسالم  و رهنمودهاي  تعاليم  آن

نبرد بودند،  با يكديگر در ستيز و  جاهلي  هاي از دير باز بر اثر گرايش  كه  مختلف
  ي شد، و همه مي  اداره امور از آنجا  ي همه  بود كه  آمدند، پايگاهي مي  در آنجا فراهم

                                                 

  مراجعـه  »سـعد  ابن  طبقات»  كتاب  آنها به  ي ها و اندازه ها و اتاق حجره  در مورد كيفيت)  1(
  .شود



و   مشورتي  جلسات  در آن  كه بود  شد؛ و پارلماني مي  داده  ها از آنجا سازمان اليتفع
  .)1(شد مي  تشكيل  اجرايي  هاي كميته

 كار  روز به  ، در طول و مرد، پير و جوان  ، زن و بزرگ  كشاورز و تاجر، كوچك

  مسائل  متعلي  براي  مسجدالنبي  به  بودند و در شب  مشغول  خويش  ي روزمرّه
  .)2( كردند مي  مراجعه  شان ديني

   
     

  : در مدينه  اسالمي  دانشگاه  اولين) 4

  افرادي  ، اما آنان پرداخت مي  شاگردانش  تعليم  به  در مسجد نبوي ـ  ـپيامبر 
بودند و   داده  اختصاص  و تعلّم  تعليم  روز براي را از شبانه  ساعاتي  بودند كه

  شاگرداني  داشت در نظرـ  ـ بود؛ پيامبر   تري عمومي  مسجد جاي:  گفت  توان مي
»  تعليم»  نمايد و هم » تزكيه»  و آنها را هم  زير نظر داشته  روزي شبانه  صورت  را به

  نام  ايجاد شد به  سكويي  آن  به  مسجد و چسبيده  منظور در جنب  اين  دهد، به
  .» صفّه«

  رسول ، و مدير آن  رئيس  باشد كه مي  اسالمي  روزي شبانه  دانشگاه  اولين»  صفّه«
  .پروردگار  و شيفتگان  از محبان  نيز جمعي  آن  نخستين  گردانبود و شا ـ  ـاهللا 

 را نيز  ، كار و زراعت تجارت:  از قبيل  دنيوي  مشاغل  با داشتن  اكثر صحابه

و   و فراگيري  عبادت  وقف  را فقطخود   زندگي  نيز بودند كه  افرادي  داشتند، ولي
مجرّد   آنان. بودند  كرده  رسالت  و دانشگاه  اسالم  بخش حيات  از مكتب  آموزش

  .شد مي  خارج  مجموعه  از آن  بايست كرد، مي مي  از آنها ازدواج  بودند و اگر يكي

آوردند،  مي ـ  ـپيامبر   براي  اي صدقه  وقتي. افراد بود  از اين  يكي   ابوهريره
را   آوردند، آنان مي  طعامي  هديه  عنوان  به  فرستاد، و چون آنها مي  را براي  آن  تمام
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  .)1( كرد مي  را تناول  طعام  و آن  نشست كرد و با آنها مي مي  دعوت

  كه  مستضعفي  مسلمانان. گويند دار را مي سايه  و جاي  سايبان  ، در اصل صفّه
  رسالت و  نبوت  بارگاه  ، به نبويه  كلمات  و شنيدن  قدسيه  احاديث  ياد گرفتن  جهت

  را به آنها  كردند و مردم اختيار مي  سكونت  محل  آوردند، در اين مي  تشريف
  بود كه  فقيري َّ و نبي» نذير«و » بشير»  همان  كردند، و يا خانقاه ياد مي  صفّه  اصحاب

  .داد مي  ترجيح  را بر سلطنت  ري، فقي خويش  رضا و رغبت  به

روز  و  شب  نيز بودند كه  تبتّل  و اصحاب  توكّل  ، ارباب صفّه  از اصحاب  گروهي
 ـ ـ   حضرت آن  خدمت»  حكمت«و »  كتاب»  و ياد گرفتن  نفس»  تزكيه»  جهت

  .نداشتند  سر و كاري  و زراعت  و با تجارت  حضور داشته

 و ـ  ـ اهللا ديدار پرانوار رسول  را جهتخود   هاي چشم  ايشان
  را براي  خويش  هاي و و زبان  قدسيه  كلمات  شنيدن  را جهت  هايشان گوش

  . )2(بودند  كرده  وقف   حضرت  آن  و معيت  صحبت

   
  :  نشيني خلوت  ، الگوي صفّه  اصحاب

  بخواهند به  اگر افرادي  كه  است  مطلب  اين  گوياي  صفّه  عملكرد اصحاب
  شرطي  باشد، به دور شوند، جايز مي  را از جامعه  ، مدتي و خودسازي  تزكيه خاطر
 در  باشد، يعني  داشته  همخواني ـ  ـپيامبر   و سنّت  با شريعت  شان روش  كه

  .حضور يابند... و  و جماعات  جمعه
   

  : اخالقي  ي ايجاد مدرسه) 5 

  ي زمينه در  و مدينه  در مكّه  كه  تعليمي  ي مدرسهاز   جداي ـ  ـ  اكرم  رسول
  اي بودند، مدرسه  پروردگار ايجاد نموده  كردن  عبادت  و روش  عقايد اسالمي  تعليم
از   آن  اهميت  كه وجود آوردند  به  در مدينه  و هم  در مكّه  هم  و اخالقي  معنوي
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  .تر بود نيز بيشتر و مهم  آموزشي  ي مدرسه

  يعني  فرموده  بيان » مهميعلِّ«از   را قبل » يهميزَكِّ«  لفظ  ردگار نيز در قرآنپرو
  .او  به  مسائل  آموزش  فرد، سپس  و اصالح»  تزكيه«ابتدا 

برخورد   ي شيوه  ، زيباترين و اخالقي  رباني  ي مدرسه  در اين ـ  ـ  اكرم  رسول
و   اخالقي  داد و رذائل مي  تعليم  آنان  هرا ب  ، ديگر مخلوقات با خدا، خويشتن

  هاي جنگ  آتش  ور شدن از پروردگار و شعله  دوري  سبب  را كه  دروني  هاي زشتي
  آن  جاي  زدود و به  آنان  ، از درون گشت مي  و يا دو طائفه  دو شخص  بين  طوالني
در   خودش  ود؛ چراكهنم  آن  نيكو و زيبا را جايگزين  و برخوردهاي  اخالقي  فضائل
y7̄Ρ﴿:  نيكو قرار داشت  اخالق  ي درجه  ترين اعلي Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã﴾. ] 4/ قلم[  

  يعني موارد،  اين  ، با تمامي كنيم مي  را بررسي ـ  ـ  حضرت  آن  احاديث  وقتي
،  ومانمظل  فقرا، فريادرسي  به  نسبت  و شفقت  ، دلسوزي اجتماعي  روابط  اصالح

... و  زشت تند و  ، پرهيز از اخالق و همسايگان  دوستان  بين  و الفت  ايجاد انس
  . كنيم برخودر مي

  يارانش  گونه اين... و»  رابطه  قطع«، »حسد«، » توزي كينه«در مورد   مثال  عنوان  به
  :كرد وادار مي  اصالح  را به

الَتدابروا, و« ال حتاسدوا, وَ ل الَ ناً وَ خواإونوا عباداهللا كالَ تباغضوا, وَ رَ   اَن   ّ ُ ملسلم حيَ جُ هيَ
اه يَّ   ُ فوق اَخَ   .)1( « ام َ ثَالثَة اَ

يكديگر  با! خدا  بندگان  نكنيد، و اي  رابطه  نورزيد، قطع  نكنيد، حسادت  توزي كينه«
  انشبا برادر مسلم روز  بيشتر از سه  كه  جايز نيست  مسلماني  هيچ  برادر باشيد، و براي

  »!كند  رابطه  قطع

  :آورد بار مي  دلسوز و با شفقت  هم  به  را نسبت  آنان  گونه و يا اين

الْمسلمونَ كَرَجلٍ واحد إِنِ اشْتَكَى عينُه اشْتَكَى كُلُّه وإِنِ اشْتَكَى رأْسه اشْتَكَى «
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1(»كُلُّه(.  

آيد،  درد  او به  واحداند؛ اگر چشم  يكديگر همانند فردي  به  نسبت  مؤمنان  تمامي«
درد   او به  هاي اندام  درد آيد، تمامي  آيند، و اگر سر او به درد مي  او به  اعضاي  تمامي
  »!آيند مي

  يكديگرند  ضايـــاع  آدم  نيـب
  گوهراند  ز يك  نشــدر آفري  كه

  درد آورد روزگار  به  چو عضوي
  وها را نماند قرارـــــــدگر عض

   غمي  بي  ديگران  نتــكز مح تو
  )2(  نهند آدمي  نامت  ايد كهـــــنش

  :فرمود مي  را منع  ديگران  به  آزار رساندن  گونه و يا اين

ن املسلم« لِ    ُ مَ   .)3( « و يده  لسانه  من   َ املسلمون مسَ

  ».باشند  او در امان  و زبان  از دست  ديگران  كه  است  كسي  واقعي  مسلمان«

  :فرمود مي  كه  كنيم مي  اشاره  اجتماعي  روابط  اصالح  به  نمونه  آخرين  عنوان  بهو 

  .)4( »... رحامصلُوا األ َ وَ  عام, و أطعموا الطَّ  المأفشوا السَّ «

، )نشويد رد  توجه و از كنار يكديگر بي(را ظاهر كنيد   كردن  سالم!  مسلمانان  اي«
بياوريد و   جاي  به  رحم  ي و صله) شود بيشتر مي  محبت  سبب  كه(دهيد   را طعام  ديگران
  ».برقرار كنيد  ارتباط

  را به  اخالقي  سجاياي  چگونه ـ  ـپيامبر   كه  فهميديم  چند نمونه  اين  با بيان
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،  تمدن و  دور از فرهنگ  هاي انسان  از آن  داد، و چگونه مي  درس  شاگردانش
  .وجود آورد  را به  و دانش  و علم  اخالق  هاي معلم  ترين بزرگ

   
  :ها نهضت  پيشرفت  راه  و خودسازي  تزكيه

  موفقيت  به  يافتن  دست  براي  جامعه  فعال  هاي و حركت  ديني  هاي نهضت
 باشند، و در كنار  داشته  توجه  درون  ي و تزكيه  اخالقي  بعد مهم  اين  بايد به  كامل

  نيز توجه  و معنوي  باطني  علوم  ، به و بعد ظاهري  اهريظ  علوم  به  پرداختن
  كرد و رذائل  نثار را تربيت  و جان  افراد مخلص  توان مي  راه  و از اين نمايند
  . دور ساخت  فساد و فحشا را از جامعه و  اخالقي

   
  ي جامعه  يك  هاي پايه ـ  ـ  اسالم  تدبير، پيامبر گرامي  ، و با اين حكمت  با اين

بيانگر و نشانگر   آن  و بيروني  ظاهري  نماي  را استوار گردانيد كه  نوبنياد اسالمي
 ـ  اكرم  نبي  مصاحبت در پرتو  و فرزانگان  فرهيختگان  آن  بود كه  و مفاهيمي  معارف
 ـ  اكرم  بودند، و نبي  از آنها برخوردار شده ـ  و   و تربيت  تعليم  به  پيوسته ـ
را با   پرداختند، و آنان مي  اخالق  مكارم  به  آنان  ، و تشويق ايشان  نفوس  ي كيهتز

  .)1( آراستند مي  و طاعات  عبادات ، و نيز و شرف  و عزّت  و برادري  مودت  آداب

   
  : اسالمي  ايجاد وحدت) 6

سر  بر بيشتر  بودند كه  مختلفي  هاي و گروه  از قبايل  و اطراف  مدينه  مسلمانان
طور   به بود، و يا  ايجاد شده  شان بين  ديرينه  و درگيرهاي  نزاع  با هم  جزيي  مسائل
  .برخودار بودند  سليقه  تر از اختالف ساده

  سليقه  اختالف  اين  بردند كه  داشتند پي  كه  نظر و ريزبيني با دقت ـ  ـپيامر 
در   علت  همين  شود به  آنان  بين  تفرقه  و گسترش  بروز شكاف  تواند منجر به مي

و   منتشر ساخت  ماده  را در چندين  همبستگي  ي نامه ، پيمان بسيار جالب  اقدامي
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  و بر مشتركات  قرار داده  كنار هم  اي و سليقه  را با هر انديشه  مسلمانان  تمامي
  .ايجاد نمود  و انسجام  وحدت

  نيز دشمن  اعتماد نمايند و در مقابل يكديگر  شد تا آنها به  سبب  اقدام  اين
قرار   واحد و ديوار محكمي  صف  در مقابل  بكند؛ چراكه  خطر بيشتري  احساس

  .گيرد مي

  ي ها در آستانه ملّت  كه  است  انتقالي  ي مرحله  ها، يك نامه پيمان  گونه اين
  كنند، از آن قرار و استقرار پيدا  از آنكه  ، پيش جامعه  و سازندگي  گيري شكل
از  جدا  اي قبيله  از واحدهاي  تدريج  به  شوند كه مي  تعبيه  خاطر آن  گذرند و به مي

  وحدت  يك  با يكديگر در ستيز و نبرد نيز هستند ـ به  بيشتر اوقات  يكديگر ـ كه
د ش  انجام  تأسيس و  سازندگي  اين  كه  شوند، اما زماني  و استوار منتقل  منسجم  ملّي
در   ديني  برادري  هاي پايه ، و گرفت  شد و شكل  ساخته  رسيد، و امت  كمال  و به
كند و  برقرار مي  وحدتي  آنان  ميان در  اسالمي  استوار گرديد؛ اخوت  افراد امت  ميان

  باقي  ندگيپراگ  گونه هيچ  براي  ديگر جايي  از آن  پس  كند كه مي  را ايجاب  حقوقي
  .)1( آيد  پيش  مسلمانان  ميان  پيماني هم  تا نياز به ماند نمي

  اي نامه  بستند، پيمان  عقد أخوت  مسلمانان  ميان ـ  ـخدا   رسول  طور كه  همان
  هاي كشمكش ، و جاهليت  دوران  به  مربوط  هاي پيشنهاد فرمودند تا درگيري  را هم
توانستند    حضرت آن ، نامه پيمان  پرتو اينبرود؛ و در   از ميان  مدارانه ستم  اي قبيله
  . فراگير پديد آورند  اسالمي  وحدت  يك

  :بود  چنين ـ  ـ  پيغمبر اكرم  پيشنهادي  ي نامه  پيمان  متن

  ، ميان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بن عبداهللا از محمد   است  اي نامه  پيمان  اين
،  پيوسته  آنان  و به  شده  آنان  تابع  كه  ، و كساني يثرب و  از قريش  و مسلمانان  مؤمنان
  :كنند مي و  جهاد كرده  آنان  و همراه

  .اند جدا از ديگر مردمان  واحده  امت  يك  مجموعه  ـ اين1
                                                 

  .367  ، ص سابق  منبع)  1(



را   خودشان  اي قبيله  تضامن  پيشين  ي شيوه  همان  به  قريش  ـ مهاجرين2
  در ميان  و قسط  معروف  كنند، و به مي آزاد  را با فديه  اسيرانشان دارند، و
  فيمابين  تضامن  پيشين  ي شيوه  همان  از انصار نيز به  ؛ و هر قبيله مؤمنان

  كند، به آزاد مي  را با فديه  اسيرانش  از ايشان  و هر طائفه. را دارند  خودشان
  . مؤمنان  ميان  و قسط  معروف

كنند، و  باشد رها نمي  و عيالواري  بدهيفشار   تحت  را كه  فردي  ـ مؤمنان3
  .كنند مي  او را ياري  ديه  و اداي  فديه  پرداخت  در هر مورد از جمله  معروف  به

 كنند يا از  آنها بخواهند ستم  از ميان  هستند كه  كساني  عليه  متّقي  ـ مؤمنان4
  دست  مؤمنان  مياندر   يا فسادي  يا عدوان  گناه  بگيرند، يا به  پاداش  ستمگري

  .بزنند
فرد   آن  بر عليه  يكديگر است  در دست  هايشان دست  همه  ـ مؤمنان5
  .باشد  از خود آنان  پسر يكي  خطاكار، هر چند وي و  پيشه ستم
  .رساند نمي  قتل  به  كافري  قصاص  ديگر را به  مؤمن  فرد مؤمني  ـ هيچ6
  .كند نمي  ياري  نيمؤم  را بر عليه  كافري  ـ و نيز هيچ7
  از جانب  فرد مسلمانان  ترين ، و پايين نيست  بيش  خدا يكي  و امان  ـ ذمه8
  .دهد  بخواهد امان  كه  هر كس  تواند به مي  آنان  ي همه

ما برخودار خواهد شد،   و مواسات  ما شود از ياري  تابع  هر كه  ـ از يهوديان9
  .بشوند  همدست  آنان  عليه  انيشود يا كس  ستم  آنان  به و نبايد
فرد   موافقت  بدون  فرد مؤمني  ؛ هيچ نيست  بيش  يكي  مؤمنان  ـ صلح10
  كند، مگر به  و سازش  خدا صلح  نبرد در راه  ي تواند در صحنه نمي  ديگري  مؤمن

  . مسلمانان  ميان  عدالت و  تساوي
  آنكه  موجب  يكديگرند، به  و حامي  يكديگر و مدافع  به  وابسته  ـ مؤمنان11

  .ريزند خدا مي  را در راه  خونشان
 از  دهد، يا مانع  را امان  قريشيان  يا جان  تواند مال نمي  فرد مشركي  ـ هيچ12

  .بشود  آن  به  فرد مؤمن  دسترسي
  او قصاص  گردد، در برابر خون  بكشد و ثابت  گناه را بي  مؤمني  ـ هر كسي13
  .بدهد  رضايت  ّ مقتول ولي  آنكه شد، مگر خواهد
او   عليه  جز آنكه  روا نيست  آنان  او هستند، و براي  عليه  همه  ـ مؤمنان14



  .كنند  قيام
كند يا مأوا دهد؛   را ياري  خطاكاري  كه  روا نيست  فرد مؤمني  هيچ  ـ براي15

بر او خواهد بود  خدا  و خشم  كند يا مأوا دهد، لعنت  را ياري  گناهكاري  و هر كه
  .نخواهد شد  دريافت  اي و فديه  و از او عوض ، در روز قيامت

  ّ آن حل  نظر پيدا كرديد، مرجع  اختالف  چيزي  ي درباره  ـ شما هر گاه16
   .)1( » است )( و محمد  خداوند عزّوجل  ،اختالف

  : اسالم  پيشرفت  راه  و دوستي  ايجاد وحدت
و   عزّت  آن  آيند و به  غالب  توانند بر كفار و دشمنان مي  مسلمانان  زماني
  هاي و سليقه  انديشه  با وجود اختالف  برسند كه  خويش  اصلي  جايگاه و  شوكت
  بدهند، اما اگر به  دوستي  ، دست قرار گيرند و بر مشتركات  كنار هم ، در مختلف

  .يابند نمي  دست  موفقيت  به  گاه بزنند هيچ  دامن  داخلي  اختالفات
 ها و نهضت  تمامي  براي  بزرگي  درس  در مدينه ـ  ـپيامبر   اقدام  اين

  موجود در صحنه  ابتدا بايد با ديگر مسلمانان  باشد كه مي  اسالمي  هاي حركت
  . بر باد خواهد رفت  و تالش  سعي  تمام  اتحاد برقرار نمود وگرنه

   
  : با يهود مدينه  معاهده) 7

  بني« و» نضير  بني«، » قينقاع  بني»  هاي نام  به» يهود«و قدرتمند از   بزرگ  قبيله  سه
و   اختالف سو از  از يك  آنان. داشتند  نفوذ زيادي  آن  و اطراف  در مدينه»  قريظه
نبودند؛   خوشبين  آنان  اتحاد ميان  بردند و به مي  بهره»  خزرج«و »  اوس»  ميان  جنگ

  اطالعاتي  زمانآخر  در مورد پيامبر  با وجود آنكه  مدينه» يهود«يگر نيز د  از سوي
çμ…﴿شناختند  مي  خوبي  داشتند و او را به tΡθèù Ì÷ètƒ $ yϑx. tβθèùÌ ÷ètƒ öΝ èδ u™!$ oΨö/ r&﴾ )2( خاطر   به

ـ   ـرا بر ضد پيامبر   مكّه  قريش كردند و مي  با او دشمني  و حسادت  جهالت

                                                 

  . از خورشيد نبوت  نقل  ، به503ـ  502  ، ص1 ، ج هشام  سيرة ابن)  1(
  كـه   گونـه  شناسند، بـدان  مي)  را خوب  محمد  ، حضرت كتاب  اهل(«. 146  آيه:  بقره)  2(

  .»شناسند را مي  خويش  پسران



  .ودندنم مي  تقويت

  ضعيف  هم  طرف  و از آن  شناخت  خوبي  را به  وضعيت  اين ـ  ـاهللا   رسول
با   بسيار خوبي  با سياست  ، بنابراين گرفت را در نظر مي  مسلمانان  بودن  و قليل  بودن
  . بست  عهد و پيمان  آنان

 را استوار  نوين  ي جامعه  هاي پايه  از آنكه  ، پسـ  ـ  اسالم  پيامبر گرامي

  كردند، به برقرار  مسلمانان  را ميان  و نظامي  و سياسي  عقيدتي  فرمودند، و وحدت
  اين  برقراري از   حضرت  مقصود آن. پرداختند  با غير مسلمانان  روابط  برقراري
  ، و سازماندهي بشريت  تمامي  و خير براي  و سعادت  و امنيت  سالمت  ، تأمين روابط
  .واحد بود  نظام  در يك  مناطق  تمامي

  نوع و  بر گذشت  را مبني  و مقرراتي  قوانين ـ  ـ  راستا، پيامبر اكرم  در اين
  هاي غرض و  از تعصب  آكنده  و زمان  دوران  در آن  پيشنهاد فرمودند كه  دوستي
  . نداشت  ، سابقه نژادي  هاي و گرايش  فردي

  گونه هيچ بودند، اما هنوز  مسلمانان  دشمن  اطندر ب  ، با وجود آنكه يهوديان
  .)1( بودند  نداده  نشان  از خودشان  يا خصومتي  مقاومت

  اي و فساد آنها معاهده  انسداد سد و عناد، و فتنه  جهت ـ  ـ  حضرت  آن
 و  از فتنه  بيشتر نباشد و مسلمانان  و عنادشان  تا مخالفت  از آنها گرفت  تحريري

  .)2( بمانند  آنها محفوظفساد 

مقرّر   را با آنان  و همراهي  خيرخواهي  ، نهايت معاهده  در اين ـ  ـخدا   رسول
  هيچ  تأييد كردند، و به  و امور مالي  را در امور ديني  آنان  آزادي  داشتند و كمال

  .)3( نگرفتند  را پيش  و خصومت  تبعيد و مصادره  سياست  با آنان  وجه
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  : نامه  پيمان  اين  بندهاي  از مهمترين  اي دهچكي
در امور   دخالت  حق  خود آزادند و كسي  مذهبي  ، در مسائل يهود مدينه) 1

  .را ندارد  آنان  مذهبي
، هر دو  در جامعه  آن  بردن  از بين  و فساد و براي  و ستم  ظلم  در مقابل) 2
  .متحد شوند  با هم بايد  طرف
بجنگند،   عهدنامه  اين  بر ضد امضاء كنندگان)  مانند قريش(  اگر فردي) 3

  .متحد شوند  دشمن  يكديگر بشتابند و در مقابل  ياري  به  دو طرف بايد هر
بايد   نامه  پيمان  اين  امضاء كنندگان  را همگي  يثرب  ي محدوده  حرمت) 4

  .كنند  رعايت
  و نزاعي  و اختالف  مشاجره  نامه  نپيما  اين  امضاء كنندگان  در ميان  هرگاه) 5
و محمد )  عزّوجل(، خداوند  ّ اختالف حل  باشد، مرجع  كننده  نگران  دهد كه  روي

  .خواهد بودـ   ـ اهللا  رسول

  .بدهد  امان  قريش  كنندگان  و ياري  قريش  نبايد به  كس  هيچ) 6
  كسي  و يا اسير شدن  تلق  در مقابل  بها و فديه خون  در پرداخت  كه  رسمي) 7

  .خواهد ماند  خود باقي  سابق  صورت  ، بر همان داشته  رواج  قبل از
كند،   زندگي  باشد و در شهر مسلمانان  مسلمانان  تابع  كه  هر يهودي) 8

  دشمنش  شود و نه  بر او ظلم  ، نه است  مسلمانان  بر ذمه  و مالش  جان  حفاظت
  .شود  ياري  در مقابلش

  كه  است  كنند، بر يهود الزم  حمله  بر مدينه ـ  ـاهللا   رسول  اگر دشمنان) 9
  .نمايند  را تقويت  دشمنانش  اينكه  كند، نه  و ياري  پيامبر را نصرت

  باشند، بايد يهود نيز در آن  را داشته  اي با قبيله  قصد صلح  اگر مسلمانان) 10
  .)1( شود  شريك  صلح

بنويسند، تا   را خودشان  عهدنامه  اين  دستور داد كه  يهوديان  به ـ  ـاهللا   رسول
  سزاي  كردند و به  را نقض  هر چند بعداً آن(مسدود شود   آنان  فساد و سرپيچي  راه

  ).رسيدند  شان اعمال

                                                 

  ...و  ، خورشيد نبوت جاويدان  ـ، فروغ  ـ  النبي  ، سيرت مصطفي  سيرت)  1(



  فدرال  دولت  يك  صورت  به  آن  و اطراف  ، مدينه نامه پيمان  اين  يافتن  با قطعيت
باشد ـ   تعبير صحيح  ـ اگر اين  دولت  آن  و رئيس  مدينه  آن  پايتخت  ، كهدر آمد
  ، از آن دولت  آن  در چارچوب  و نفوذ و سلطه  ، و قدرتـ  ـاهللا   رسول  شخص
  .)1( بود  مسلمين

يهود  و  مسلمانان  بين  نامه پيمان  اين  گردد كه مي  معلوم  نامه پيمان  اين  از عبارات
  حاكم ـ ـ اهللا   و رسول  و يهود تابع  متبوع  مسلمانان  خاطر منعقد گرديد كه  ينا  به

  مراجعه ـ  ـپيامبر   آيد به  پيش  اختالفي  قرار گيرد و هرگاه  و رهبر هر دو طرف
  .شود  عمل  دستور دهند، بر آن  ايشان  شود و هر چه

  تابع  و غير مسلمانان  غالب  الماس  كه  است  امر گواه  بر اين  معاهده  مفاد اين
  .)2( خواهند شد

   
   
  : جامعه  اصالح  براي  با مخالفان  صلح

  ، درس با غير مسلمانان  بر انعقاد پيمان  مبني ـ  ـاهللا   رسول  اقدام  اين
و   جهادي  هاي ها و حركت نهضت  به  كاري  سياست  ي را در زمينه  بزرگي

  مختلف  هاي گروه  ، بايد در مقابل كامل  گرفتن  قدرت  مانتا ز  دهد كه مي  اصالحي
  دشمنان  در مقابل  سپري  عنوان  و به  كرده  را دفع  و فسادشان  فتنه  دشمن
  . كار گرفت  تر از آن بزرگ
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   سوم  بخش
  سفر  سومين
   تا مكّه  از مدينه

אא 
     

אFאאE)1(:  
   

  :سفر  اين  ي انگيزه
  شاگردانش  و اصالح  تربيت  به  در مدينه  سال  ده  از اينكه  پس ـ  ـ  اكرم  رسول

نمود،   گذاري بنيان  خوبي  را به  اسالمي  حكومت  ها و اساس و پايه  گماشت  همت
  هايش وعده  و تمامي فرمود  ها را بر او نازل و سوره  آيات  نيز آخرين  پروردگارش

  . ساخت  را محقّق
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 را  و مردم. رسد فرا مي)  مكه  حو فت(  خدا و پيروزي  ياري  كه  هنگامي«
  اسالم  و به(شوند  خدا مي  دين  داخل  گروه  و گروه  دسته  دسته  كه  بيني مي

  و از او آمرزش  كن  و ستايش  پروردگار خود را سپاس). آورند مي  ايمان
 و  پيروزي  و وقوع  فتح  در فرا رسيدن  را از شتابگري  خويش  خود و ياران(

  .« پذير است ، خدا بسيار توبه خواهب)  از زندگي  و گاليه  تنگياظهار دل

                                                 

باشد،  مي  بشريت  براي  مهمي  هاي درس  هايش نكته  و تمامي  روزهايش  سفر تمامي  اين)  1(
  روزهـاي   تمـامي   ، چراكه نموديم  ها خودداري ها و درس پيام  عنوان  به  آن  از جداكردن

و   مهم  هاي درس سيار  ي مدرسه  در اين  سرور كائنات  و اقوال  افعال  سفر و تمامي  اين
  و از خـود ايشـان    شويم  همگام - اهللا ـ   با خود رسول  كه بهتر آن  پس. هستند  حياتي
  . بگيريم  درس



  خيل ورود  ي ، پروردگار مژده قرآن  ي سوره  آخرين  عنوان  به  سوره  اين  با نزول
شكر و  و  تسبيح  را به  دهد و پيامبرش نويد مي  اسالم  ي دايره  را به  مردمان  عظيم

  .خواند استغفار فرا مي

  قلب  به  شان قلب  كه  رسيد، آناني مي  مشام  به  سوره  از اين  ظيخداحاف  بوي
 خاطر  همين  فهميدند و به  زودي  بود، به  خورده  گره  و مهرباني  عطوفت  پيامبر

  . است  نزديك  شان محبوب  ملكوتي  و رحلت  سفر آسماني  وقت  سر زدند كه  ناله

و »  تسبيح« ، اما است  مناسب» شكر»  به  صيه، تو الهي»  نصرت«و »  فتح«ظاهراً در 
  ندارد، به  مناسبتي  و پيروزي  با فتح  شده  اشاره  بدان  سوره  در اين  كه» استغفار«

  جوابي  هر كدام. پرسيد  صحابه را از  آيه  تفسير اين ـ  ـعمر   حضرت  علت  همين
  و آگاه  تيزهوش  جواني  كه ـنهمارضی اهللا ع ـ  عباس ابن  به  تا اينكه  نموده  ارائه

  نزديكي  آيات  اين:  گفت  عباس ابن را جويا شدند،  نمودند و نظر ايشان  بود، روي
  .)1( دارد مي  را اعالم ـ ـ پيامبر   وفات

  پاك  جاهلي  و عادات  پرستي بت  ي از شائبه  اُمت  و روان  ، روح الهي  ي اراده  طبق
و   گشت  ، فروزان خدا و رسول  ها با نور محبت منور گرديد، دل  شد و با نور ايمان

  طوالني  فراق بعد از  مسلمانان  طرف  از اين. شد  سازي ها پاك اهللا از وجود بت بيت
، از  لبريز گشت  شان مهر و محبت  ي شدند و كاسه  و عالقه  اهللا، سر تا پا عشق بيت
و   وداع  شد و وقت  نزديك  از اُمت ـ  ـ اهللا  رسول  جدايي  ديگر لحظات  طرف

  .)2( فرا رسيد  خداحافظي

  شريعت  و آيين  اسالمي  اخالق  اساسي  اصول  كه  داشت  ضرورت  جهت  از اين
  .گردد  اعالم  جهانيان  براي  مجموعه  در يك

د س  قريش  بودند، تا مدتي  نكرده  تا حاال حج  هجرت  از زمان ـ  ـ  حضرت  آن
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  اين  بود كه  اين بر  آمد، اما مصلحت  پيش  فرصت  حديبيه  از صلح  بودند، پس  راه
  .)1( گيرد  در آخر انجام  حج

  اثبات  ي بر پايه  نوين  ي بود، و جامعه  رسيده  پايان  به  رسالت  و ابالغ  كار دعوت
بود، و   شده  أسيست  ديگر خدايان  اُلوهيت  همتا و نفي بي  يكتاي  خداي  اُلوهيت
بود، و   استوار گرديده  النبيين  خاتم  در رسالت  مرتبت  ختمي  حضرت  نبوت  مباني
  داد و يادآوري ندا مي را  ايشان ـ  ـخدا   رسول  قلب  از درون  هاتفي  گويي
  يانپا  به  است  نزديك دنيا  در عالم ـ  ـ  حضرت  آن  اقامت  دوران  كرد كه مي

  كنند، ضمن  اعزام  يمن  خواستند به را مي »ـ  ـ معاذ»  وقتي  كه چنان برسد،
  :فرمودند  ايشان  به  الزم  هاي توصيه

از   ، و شايد وقتي نكني  ديگر مرا مالقات  از امسال  بسا پس  چه! معاذ  اي«
  .»!؟ بيابي  مرا در كنار مسجدم  ، آرامگاه بگذري اينجا

  ، اما خواست)2( گريست ـ  ـاهللا   رسول  ر فراقد  از سوز دل ـ  ـمعاذ 
بود   بشريت  ي جامعه  و اصالح  اسالم  مبين  دين  و ابالغ  اعالم  كه ـ  ـاهللا   رسول
 ـ ـ دستور پيامبر   اجرا كردن  براي  و اندوه  پر از غم  با دلي  نكرد، بلكه  را ترك
  . شتافت

 و سفر  از رحلت  وحي  توسط ـ  ـيامبر پ  كه  است  اين  گوياي  مطلب  اين

 و  اولين  ، ـ كه» حج»  ي اجازه  جهت  همين  بود، به  نموده  حاصل  آگاهي  آخرتش
 و  نتيجه  سفر عظيم  شد تا در اين  بود ـ داده  در اسالم   حضرت  آن  حج  آخرين
  گوناگون  هاي ، رنج نآ  نهال  در بارور كردن  سال  و اندي  بيست  را كه  دعوتي  ثمرات

  .نمايد  بودند، مشاهده  هموار گردانيده  را بر خويشتن

 خبر در  اين  زودي  به. را دارد  حج  قصد اداي  كرد كه  اعالم ـ  ـپيامبر 

  نسبت  زيادي  عشق  كه  مختلف  شد و طوايف  پخش  عربستان  ي جزيره  سرتاسر شبه
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بود، تا   گشته  جمع  در وجودشان ـ  ـاهللا   لرسو  اهللا و همراهي بيت  زيارت  به
  شد كه  تشكيل  بزرگي  رساندند، و ازدحام  مدينه  خود را به  ذيقعده  ماه  سوم  ي دهه

  حركت ـ  ـاهللا  رسول با  و همگام  كاروان  با اين  لحظه  به  بعد لحظه  در صفحات
  .شد  خواهيم برخوردار  سفر مبارك  اين  كرد و از بركات  خواهيم

   
  :)1(  حجةُالوداع  و تربيتي  تبليغي  اهميت

ديگر  سفر را بار  اين  اهميت  است  ، الزم سفر بپردازيم  گزارش  به  از آنكه  پيش
 ـ رحمه اهللاـ   ندوي  سيد ابوالحسن  ، حضرت بيستم  در قرن  دعوت  ؛ امام مرور نماييم

  : گويد  چنين

  و به  نموده  حج  تا اداي  گفت  ترك  قصد مكّه  را به  ينهمد ـ  ـ  اكرم  رسول
آنها،  از  و أخذ شهادت  امانت  دهد، و با اداي  آنها را تعليم  و مناسك  دين  مسلمانان
از   و پيمان عهد  با گرفتن  فرمايد، همچنين  عرضه  اُمت  خود را به  هاي توصيه  آخرين

  .كند  خود دفن  هاي و زير قدم  ودهرا زد  ، آثار جاهليت مسلمانان

  ؛ گويي قرار گرفت  درس  و هزاران  خطبه  هزاران  عمالً جانشين  حج  اين
  در آن  جاهل  بود كه  گشتي  پايگاه  سيار و يك  و مسجدي  متحرّك  اي مدرسه
 نيرومند  در آن  و ناتوان  هوشيار شده  شد و تنبل مي  آگاه  ديد و غافل مي  آموزش

  .گرديد مي

  .بود  ندهگاف  سايه  بر سر مردم  و حركت  توقف  در حال  بود كه  ابر رحمتي

 و  مهر و عطوفت  با بارش  كه  خود و باراني  با مصاحبت  كه  ابر رحمتي!  آري
  .)2(بود  را فرا گرفته  همراهان  ي خود همه  و نظارت  تربيت

  :)سيار  ي مدرسه(انگيز  سفر شگفت  آغاز اين
و   تازه  و عباي  لباس  و پوشيدن  از غسل  پس  ذيقعده 25  روز شنبه ـ  ـپيامبر 
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شدند،   خارج  از مدينه  يارانش  نماز ظهر، همراه  و برگزار كردن  خوشبويي  استعمال
  .را در آنجا بسر بردند  رسيدند، و شب )1( » ذوالحليفه»  تا به

 با )2(  عنهاـ  اهللا ـ رضي عايشه  و حضرتكردند،   غسل  روز دوباره  آن  فرداي

بود،   نيز در آن  مشك  كه  ماليد، عطرياتي عطر مي ـ  ـپيامبر   خود بر بدن  دست
  البالي از  عطريات  كه  اي اندازه  گردانيد، به  را خوشبوي   حضرت آن  سر و بدن
سر و   آنكه  زد، و بدون مي  برق  ايشان  و محاسنـ   ـ  حضرت آن  گيسوان

نماز   اداي از  خود واگذاشتند، و پس  حال  را به  عطريات  را بشويند، آن  صورتشان
را   و عمره  حج  احرام  دستور دادند كه  يارانش  بستند و به  جا احرام ظهر، از همان
  :فرمودند. باشند  داشته  را همزمان  و عمره  حج  ببندند و نيت

ةَ آتاللَّ   اَتاين« يبِّ   ٍ من يلَ ل:  فقال   ْ رَ ةٌ يف:  و قُل  املُبارك   ّ ِ هذا الوادي صَ مرَ جَّ   عُ   .)3( »ةٍ حَ

  اين در:  آمد و گفت  نزد من  پروردگارم  از سوي  ، پيكي كرديم  سپري  كه  در شبي«
  »! برگزار كني  را با هم  حج  و يك  عمره  يك  كه  كن  نماز بگزار و نيت  پربركت  وادي

  كردند؛  از آنجا حركت  گويان»  لبيك»  سپس

م َ اللَّ  كيلَبَّ « يْك يك َ, لَبَّ  يكلَبَّ   ّ َ هُ دَ وَ ال  ّ َ نإ َ,  يك َ لَبَّ   َ لَك  َ الَ رشَ مْ ةَ لَكـْحَ مَ لْكـْ َ وال النَّعْ , الَ  مُ
يك   .«  َ لَك رشَ

وجود   برايت  شريكي  هيچ! ، خداوندا حاضر هستيم  ما در پيشگاهت! پروردگارا«
  شريكي  تو هيچ  و ملك  ، و در حكومت توست  به  ها متعلق ها و نعمت خوبي  رد، تمامندا

  ». نداري

  : فرمايد مي ـ  ـجابر   حضرت

كرد،  كار مي  چشم  كه  ، تا جايي نگريستم  اطراف  و به  را بلند كردم  سرم«
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  ر طرفگفتند، از ه مي  لبيك   حضرت  آن  كه  هنگامي. زد مي  موج  جمعيت
  از صداي  و كوه  دشت  رسيد و تمام مي  گوش  ، به گويان  لبيك انگيز ولوله  صداي
  ».بود  آمده در  تكان  به  لبيك

زياد  و  كم  لبيك  گفتند، در كلمات مي  لبيك ـ  ـ  حضرت  آن  نيز همراه  مردم
  از حركت بعد. بود  جاري  تلبيه.  گرفت ايراد نمي ـ  ـ  حضرت  كردند، اما آن مي

  .بود  يكيـ   ـو ابوبكر  ـ  ـ  حضرت  آن  مركب. فرود آمد»  العرج»  در نقطه

 در»  عسفان»  وادي  به  آمد، بعد از آن» ابواء»  داد به  ، ادامه راهش  از آنجا به

الحجة  ذي  ، چهارم شنبه يك  و شب  رفت»  طوي  ذي»  از آنجا به  سپس. رسيد » سرف«
كرد،   حركت  مكه  سوي  ، به فرموده  استحمام  نماز صبح  گذراند بعد از ادايرا آنجا 

  به  چاشت  وقت  به وارد شهر شد و  مكه  بااليي  از قسمت  بود كه  شده  هوا روشن
  .)1(مسجد رسيد

قصد   به  بودند، مردم  نماز گزارده ـ  ـ  اكرم  رسول  كه  در جاهايي  مكه  در فتح
مساجد نماز   در آن ـ ـ   حضرت  بودند، آن  را در آنجا بنا كرده  ديمساج  تبرّك

  .)2( انجاميد  طول  روز به  ، نُه تا مكه  سفر از مدينه  اين. خواندند

  :افتاد فرمود» اهللا  بيت»  به  نگاهش  وقتي

ماَللَّ « يْتَك  ّ َ هُ ابَة زدْ بَ هَ ً وَ مَ ريامَ ً وَ تَكْ تَعظيامَ اً وَ ذا تَرشيفَ   .» َ هَ

  . خود بيفزاي  ي خانه  و هيبت  و بزرگداشت  و عظمت  شرافت  بار الها به

  :خواند دعا را مي  و اين  گفت و تكبير مي  ها را بلند كرده دست

مَّ اَللَّ « الَم منْكوَ   الَمُ  َ السَّ  اَنت هُ يِّ  ُ  َ السّ حَ بَّ , فَ گرديد  مسجد  داخل  ، وقتي« الَمنَا بالسّ نَا رَ
را   ، آن گرفت قرار» حجراالسود»  در مقابل  كه  و همين  رفت  بيت  ويس  مستقيماً به

خود قرار داد و   چپ  را در سمت  و بيت  رفت  راست  سمت  كرد، بعد به  استالم
  .كرد»  رمل»  دور اول  در سه  طواف  نمود و در اين  طواف
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  نزديك  هم  بهها  گام  ي اما فاصله  داشت برمي  گام  با سرعت ـ  ـ  حضرت آن
  .بود

 از  كه  هرگاه. ظاهر بود  ديگرش  ي و شانه  انداخته  شانه  خود را بر يك  رداي

از   كه  هنگامي. نمود مي  استالم  اش دستي را با چوب  ، آن گذشت مي» حجراالسود«
  :دفرمو  تالوت را  آيه  اين  آورده  تشريف»  ابراهيم  مقام»  پشت  به  يافت  فراغت  طواف
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  .نماز اختيار كنيد  را جايگاه  ابراهيم  قدم  محل

  به ، رو يافت  از نماز فراغت  كه  هنگامي. نماز را ادا فرمود  دو ركعت  بعد از آن
» صفا«  جانب  به  در مقابل، از  بعد از آن. فرمود  را استالم  ، آن نموده» حجراالسود«

  :رسيد، فرمود  آن  نزديك  به  كه  و همين  رفت

﴿¨βÎ) $ x¢Á9 $# nοuρ ö yϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yè x© «!$#﴾ أ اهللاُ به أبدأ؛   .« بامَ بَدَ

اهللا   كه  آنچه  به  كنم هستند، آغاز مي  تعالي  خداي  هاي از شعاير و نشانه  صفا و مروه«
  .« است  آغاز كرده

 . ديد قرار گرفت  اهللا در معرض بيت  كه  برد، تا اين  تشريف» صفا»  بعد باالي
نمود؛   ّ را اعالم عزِّوجل  خداي  و عظمت  ، وحدانيت شده  متوجه  قبله  سوي  به  سپس

  :و فرمود

ه الاله« حدَ يك االاهللا وَ لكـ ُ الْ  , لَه  َ لَه  ُ الَ رشَ لـْ ُ ال  ُ وَ لَه مُ وَ عَ مدُ وَ هُ دير ءٍ  يشَ   ّ ِ كُل  یحَ . قَ
ه الاله دَ حْ ه االاهللا وَ عدَ زَ وَ ه  ُ, اَنْجَ بْدَ َ عَ نَرصَ م ُ وَ   ُ وَ زَ اب هَ ه  َ االَحزَ حدَ   .» ُ  َ وَ

  از آن  پادشاهي ندارد،  و شريكي  او يكتاست.  نيست  حق  معبود به  كسي» اهللا«جز   به«
  حق  معبود به  كسي» اهللا«جز   به . تواناست  و او بر هر چيزي  اوست  براي  و ستايش  اوست
  تمام  تنهايي  كرد و به  را كمك  اش بنده بخشيد،  را تحقق  اش ، وعده ، يكتاست نيست
  .»داد  ها را شكست گروه

  مكّه را در  و چهارشنبه  شنبه ، سه ، دوشنبه شنبه يك  روزهاي ـ  ـ  اكرم  رسول



رفتند و »  مني«  به  مسلمانان  اتفاق  به  چاشت  هنگام  شنبه روز پنج. نمود  اقامت  معظمه
و روز . گذراندند را آنجا  جمعه  شب. آوردند  جاي  آنجا نماز ظهر و عصر را به

  .)1(كردند  حركت  عرفه  سوي  خورشيد به  بعد، با طلوع

برپا  »نمرة«در   ايشان  براي  اي قُبه  كردند كه  مشاهده  در عرفات ـ  ـپيامبر 
  ي دادند ناقه ، دستور از نيمروز گذشت  آفتاب  وقتي. كردند  منزل  قُبه  در آن. اند هكرد

  عرفات  بيابان  ي ميانه  سوار شدند و به  كردند، و بر آن  آماده  ايشان  قصواء را براي
و چهار هزار   يكصد و چهل و چهار هزار يا  يكصد و بيست  كه  آمدند و در حالي

  براي  مردم  بودند، در ميان  آمده گرد ـ  ـ  حضرت  آن  در اطراف  ناز مسلمانا  تن
  طي  ايراد فرمود كه  مهمي  ي شتر خطبه  بر روي  محل  ايستادند، در اين  ايراد خطابه

  نمود؛  را منهدم  و جاهليت  شرك  و اساس داد  و توضيح  را شرح  اسالم  ، اصول آن

» َ وا !ا النّاسُ أَهيُّ عُ مَ يلِ  اسْ وْ يلِّ قَ ي لَعَ إِينّ الَ أَدْرِ امِي هَ , فَ دَ عَ عْ مْ بَ اكُ قِفِ  الَ أَلْقَ ا املَْوْ َذَ ا هبِ ذَ
ا دً  .»أَبَ

ا« ذَ مْ هَ كُ لَدِ ا ىفِ بَ ذَ مْ هَ كُ رِ هْ ا ىفِ شَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ مْ كَ يْكُ لَ امٌ عَ رَ مْ حَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ  .»إِنَّ دِمَ
َوإِنَّ  ,َجاِهِليَِّة َمْوُضوَعةٌ ـَْوِدَماُء ال ,َجاِهِليَِّة َحتَْت َقَدَمىَّ َمْوُضوعٌ ـَْأْمِر الَأالَ ُكلُّ َشْىٍء ِمْن «

َل َدٍم َأَضُع ِمْن ِدَماِئنَا َدُم اْبِن َربِيَعَة ْبِن اْحلَاِرِث  ِضًعا ِىف َبنِى َسْعٍد َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل ; َأوَّ  .»َكاَن ُمْسَرتْ
ُل ِرًبا َأَضعُ  ,ِة َمْوُضوعٌ َجاِهِليَّ ـَْوِرَبا ال« ُه  ,ِرَباَنا ِرَبا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْملُطَِّلِب  ِمنْ  َوَأوَّ َفإِنَّ

  .»َمْوُضوٌع ُكلُّهُ 
ُقوا اهللاََّ ِىف النَِّساِء َفإِنَُّكْم َأَخْذُمتُوُهنَّ بَِأَماِن اهللاَِّ َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة اهللاَِّ« َوَلُكْم  َفاتَّ

ٍح . َعَلْيِهنَّ َأْن الَ ُيوطِْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنهُ  ًبا َغْريَ ُمَربِّ ُبوُهنَّ َرضْ  ,َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفاْرضِ
 .»َمْعُروِف ـَوَهلُنَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُهتُنَّ بِالْ 

 .»بِِه ِكَتاَب اهللاِ ُه إِِن اْعَتَصْمُتْم َوَقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا َبْعدَ «

                                                 

  .388-387  ، ص ّ رحمت نبي)  1(



  .)1( »؟َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِّى َفَام َأْنُتْم َقاِئُلونَ «

شما   آينده  هاي ، شايد ديگر سال دانم نمي  من  مرا بشنويد؛ كه  سخن!  مردمان  ، اي هان«
  »؟! نبينم  موقف  را در اين

  و در اين  ماه  روز، در اين  اين  همانند حرمت  ها و اموالتان همانا خون!  مردم  اي«
  ». است  ، بر يكديگر حرام سرزمين

در   كه  هر خوني  بهاي شود، خون مي  پايمال  من  زير پاهاي  جاهليت  رسوم  بدانيد، تمام«
،  مكن مي  اثر اعالم را بي  آن  كه  خوني  و نخستين.  اثر است و بي  ملغي،  شده  ريخته  جاهليت
بود و   خورده شير» سعد  بني»  در ميان  ، كه است»  حارث  ابن  ربيعه«)  ام عموزاده(  خون

  اولين  براي(  اكنون و. شود مي  ملغي  همه  جاهليت  رباهاي. رساندند  قتل  او را به»  هذيل«
  بن  عباس«  عمويم  ، رباهاي كنم مي  را اعالم  آن  الغاي  كه  ربايي  نخستين)  قدم

  ». است  باطل  همه  باشد، كه مي»  عبدالمطلب

  به  الهي  امانت  عنوان  را به  از اهللا بترسيد؛ زيرا شما ايشان  زنان  درباره!  مردم  اي«
  اين  شما بر آنان  حق. ايد كرده  حالل  را بر خويش  ايشان  اهللا دامن  نام  اختيار داريد و به

را   آنان كنند، شما  شما ننشانند، اگر چنين  نداريد بر جايگاه  خوش  را كه  كسي  كه  است
  شان پوشاك و  خوراك  كه  است  بر شما اين  آنان  ببينند، حق  آسيب  كه  چندان  بزنيد، اما نه

  ».مهيا كنيد  را در حد متعارف

  شد، و آن نخواهيد  بزنيد گمراه  چنگ  آن  اگر به  كه  ام گذاشته  شما چيزي  در ميان  من«
  ». است  كريم  قرآن

  »!؟ خواهيد گفت  چه  خواهيد شد، پس  سؤال  من  شما درباره!  مردم  اي«

  : ـ گفتند  اجمعين  عنهم اهللا ـ رضي  كرام  ي صحابه

را ادا كرديد   الهي  را رسانديد و امانت  الهي  شما پيام  كه  دهيم مي  ما گواهي«

                                                 

و   مسلم  ، صحيح هشام  ابن  از سيره  نقل... و  جاويدان  ، فروغ ّ رحمت نبي،  خورشيد نبوت)  1(
  .» حجةُ النبي»  باب  بخاري



  ».موديدن  خيرخواهي  امت  به  نسبت و
بلند   آسمان  سوي  را به  شهادت  انگشت  كه  در حالي ـ  ـ  اكرم  رسول  گاه آن
  :فرمودند  مرتبه  بود سه  كرده

»داشْه م1( « باش  تو گواه! بارالها« »اللَّه(.  

  به بلند  را با صداي ـ  ـخدا   رسول  سخنان  كه  كسي  ، آن عرفات  در بيابان
  .)2( بود   خَلَف  اُمية بن  ، ربيعة بنرساند مي  مردم

  انبوه  در ميان  عرفات  در بيابان  از ايراد خطبه ـ  ـ  ّ اكرم نبي  از فراغت  پس
  :گرديد  نازل   حضرت  بر آن  شريفه  ي آيه  ، اين مسلمانان

﴿tΠöθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ﴾. 
  ].3  آيه:  مائده[

  را به  اسالم ، و كردم  را بر شما تمام  ، و نعمتم گردانيدم  كامل  را برايتان  امروز دينتان«
  »! كردم  شما انتخاب  براي  دين  عنوان

 او  به ـ ـ   ّ اكرم نبي.  گريست ـ  ـعمر   شد، حضرت  نازل  آيه  اين  وقتي

  : گفتند

ا يُبكيك«   !؟ گريي چرا مي » َ? مَ

  : گفت)  عمر  حضرت(

ازدياد بود، اما،   رو به  دينمان  همواره  تاكنون  كه  است  آن  من  ي گريه  سبب«
  »!گذارد  نقصان  رو به  نگردد مگر آنكه  چيز كامل  شد، هرگز هيچ  كامل  اينك
  : فرمودند ) پيامبر(

قت« دَ   )3( ! گويي مي  راست» َ صَ

                                                 

  .393  ، ص ّ رحمت نبي)  1(
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نماز ـ   ـخدا   ، و رسول گفت  داد و اقامه  اذان ـ  ـ  ، بالل خطبه  از اتمام  پس
و   گفت نماز عصر را  ي اقامه  ، بالل بالفاصله. گزاردند  انبوه  جماعت  ظهر را با آن

  نافله دو نماز،  گزاردند و بين)  با جماعت(نماز عصر را  ـ  ـ  حضرت  آن
 .)2( .آمدند   )1( موقف  سوي  به  سواره گاه آن. نخواندند

  .و اظهار عجز و نياز گرديدند  و ابتهال  دعا، تضرّع  و مشغول شتر ايستادند  و باالي

  است  اي و بيچاره  مسكين  برد، گويي باال مي  را تا سينه  هايش دعا، دست  در حال
  :آورد مي  را بر زبان  ماتكل  اين  در دعايش. كند مي  تكدي  شب  نان  براي  كه

ءٌ « ْ يْكَ يشَ لَ ْفَى عَ ي وعالنيتِي, ال خيَ ِّ مُ رسِ لَ عْ تَ , وَ اينِ كَ  مَ تَرَ عُ كَالمِي, وَ مَ مَّ إِنَّكَ تَسْ هُ اللَّ
ريُ الْ  قِ ا الْبَائِسُ الْفَ ي, أَنَ رِ نْ أَمْ تَغِيثُ الْ ـمِ سْ ريُ الْوَ ـمُ تَجِ سْ لُ الْ مُ قُ الْ ـجِ فِ شْ رُّ الـمُ قِ ِ ـْ مُ رتَ عْ فُ مُ

بِ  نَ أَلَةَ املْسبِذَ سْ أَلُكَ مَ , أَسْ لُ إِلَيْكَ ابتهالَ الْ هِ تَهِ بْ اءَ الْ ـكنيِ وأَ عَ وكَ دُ عُ أَدْ , وَ لِيلِ نِبِ الذَّ ذْ ائِفِ ـمُ خَ
يرِ  ِ بَتُهُ  ,الرضَّ قَ عَتْ لَكَ رَ ضَ نْ خَ يْنَاهُ  ,مَ تْ لَكَ عَ فَاضَ هُ  ,وَ دُ سَ هُ لَكَ وذلَّ جَ فُ نْ مَ أَ غِ رَ  ., وَ

مَّ  هُ عائِكَ اللَّ لْنِي بدُ عَ ْ وفاً  ال جتَ ؤُ نْ يبِ رَ كُ يا, وَ قِ بِّ شَ َ الْ  رَ ريْ ا خَ , يَ يامً حِ َ ـرَ ريْ ا خَ يَ ئُولنيَ وَ سْ مَ
طِنيَ    .)3(»املُْعْ

بر .  داني مي و راز و آشكار مرا  بيني مرا مي  و جاي  شنوي مرا مي  تو سخن! اهللا  اي«
  . نيست  پوشيده  من  از حال  چيزي  تو هيچ

خود   گناهان  به.  و بيمناكم  ، پريشان پناهنده.  و فريادگر هستم  و محتاج  زده مصيبت  من
  ، در حضور تو تضرّع مسكيني  مانند خواستن  خواهم ، از تو مي ام و اقرار كننده  معترف

ند نابينا، مان  بيمناك  مانند خواندن  خوانم مي ، و تو را گناهكار و ذليل  مانند تضرّع  كنم مي
آلود  خاك  اش و بيني  خوار گشته  و جسمش  شده  خم  در حضورت  گردنش  كه  كسي

                                                 

دعـا    به  وقت تا دير   اكرم  رسول  جايگاه  ، در اين و ماندن  وقوف  جاي  ، يعني موقف)  1(
  . است  و مشخص  معروف  ، هنوز هم جايگاه  اين. بود  مشغول

 .863  ، ص سابق  منبع)  2(

  .389  ، ص ّ رحمت نبيمعجم كبير طبراني، و ) 3(



  . است  گرديده

و   مهربان  ، و با من مگردان  و محروم  در حضور خود، ناكام  مرا با دعا كردن! بار الها
   .» كنندگان عطا  بهترين  و اي  شدگان خواسته  بهترين  ، اي باش  بخشنده

  به تاختند تا  سوار كردند، و شتابان  سرشان  را پشت   اُسامه ـ  ـ  پيامبر اكرم
گزاردند   و دو اقامه  اذان  و عشا را با يك  مغرب  در آنجا نمازهاي. رسيدند»  مزدلفه«

  كردند تا وقتي  استراحت  گاه آن. نپرداختند  ذكر و تسبيح  دو نماز به  بين  و در فاصله
  شد، با يك  روشن  خوبي  هوا به  كه  را، هنگامي  شد، نماز صبح  عطال  دم  سپيده  كه
  مشعرالحرام  و به قصواء سوار شدند  ي بر ناقه  گاه گزاردند؛ آن  اقامه  و يك  اذان

سر دادند و   تهليل و تكبير و  ايستادند، و دعا كردند و تسبيح  قبله  رفتند، و رو به
  .وز كامالً برآمدر  سرپا بودند تا اينكه  همچنان

  فضل شتافتند، و»  يمن»  سوي  شد به  خورشيد طالع  از آنكه  پس  ، از مزدلفه گاه آن
. رسيدند »محسر»  بطن  سوار كردند، و رفتند تا به  سرشان  را پشت   عباس  بن

گرديد  مي  منتهي » يكبر  ي جمره»  به  را كه  اي ميانه  راه  گاه ديگر تاختند، آن  اندكي
  بود، و آن  درختي  زمان  در آن  در كنار آن  كه  يكُبر  ي جمره  گرفتند تا به  در پيش

  ، جمره  حضرت آن. رسيدند اند، ناميده نيز مي»  ياول  جمره«و »  عقبه  ي جمره«را 
. گفتند مي» اهللا اكبر»  هر سنگريزه  كردند، و با پرتاب  رمي  سنگريزه  را با هفت  عقبه
  آنـ   ـ  حضرت  بودند، و آن  درشت  خيلي  ريز و نه  خيلي  ها نه نگريزهس

  .)2(بودند )1(  كرده  جمع  وادي  ها را از همان سنگريزه

،  آن  طي ايراد فرمود و  مردم  براي  بليغي  و موعظه  بازگشت»  يمن»  طرف  به  گاه آن

                                                 

ـ   اند كه نوشته  رحمت  ـ در نبي رحمه اهللا ـ   ندوي  سيد ابوالحسن)  1(  از  ــ قبـل    پيامبر 

  هفـت   دسـتور دادنـد كـه   »  رضي اهللا عنهما-عباس   ابن»  به» محسر»  وادي  به  رسيدن
  .كند  جمع  يشبرا را  عدد سنگريزه

  .863  ، ص خورشيد نبوت)  2(



  اين  كه  ارزشي  ي و درباره  ساخت  آگاه» النحر يوم»  و بزرگداشت  را از حرمت  مردم
بر »  مكّه»  فضيلت و  حرمت  ي نيز درباره. داد  دارد، توضيحاتي  حق  روز در پيشگاه

  كتاب  طبق  كه  فرمانروايي از  و فرمانبرداري  اطاعت  و به  ديگر شهرها تأكيد نموده
  را از آن  حج  و احكام  مناسك  حضار فرمود كه  كند، دستور داد و به  اهللا فرمانروايي

كفار را بگيرند و   بعد از او، راه ياد بگيرند و تأكيد كرد مبادا ـ  ـ  حضرت
  اين  و سپس )1(برسانيد  ديگران  را به  مطالب  زنند و فرمود اين  يكديگر را گردن

  :را ايراد فرمود  خطبه
ال أُمَّ « ي, وَ بِيَّ بَعْدِ هُ ال نَ , إِنَّ ا النَّاسُ َ مْ أَهيُّ كُ دَ ,  ,ةَ بَعْ مْ كُ ْسَ لُّوا مخَ صَ , وَ مْ بُّكُ بُدوا رَ اعْ أَال فَ

, مْ كُ سَ ا أَنْفُ َ يْبَةً هبِ مْ طَ الَكُ وَ اةَ أَمْ كَ وا زَ أَدُّ , وَ مْ كُ رَ هْ وا شَ ومُ صُ ُ  وَ الةَ  ,مْ كُ بِّ رَ  بيتَ  ونَ جُّ وحتَ وا وُ أَطِيعُ وَ
مْ  بِّكُ نَّةَ رَ لُوا جَ خُ , تَدْ مْ كُ رِ   .»أَمْ

نخواهد  ديگر  از شما امتي  ديگر نخواهد بود، و پس  پيامبري  مناز   پس!  مردم  اي«
را   تان ماه  و يك را بگزاريد،  نمازتان  كنيد، و پنج  را پرستش  خدايتان  هشدار، كه. بود

  را حج  خدايتان  ي و خانه ادا كنيد،  و رغبت  را با ميل  اموالتان  بگيريد، و زكات  روزه
  )2( »!وارد شويد  خدايتان  بهشت  ببريد، تا به  را فرمان  نتانبگزاريد، و زمامدارا

  اين( فرمود  ، ذبح مبارك  شتر با دست 63برد و   تشريف  يمن )3( »منحر»  به  گاه آن
ـ   علي  حضرت  به  بعد از آن) بود ـ  ـ  حضرت  آن  تعداد شتر، برابر با عمر مبارك

از   كه  هنگامي. نمايد  يكصد شتر را ذبح  آن  يماندهباق  ـ دستور داد كه  اهللا وجهه كرم
را تراشيد   سر مبارك  موي كرد و  را طلب  شد، سلماني  حاصل  ها فراغت قرباني  ذبح

بعد سوار شتر شد و . فرمود  تقسيم بودند  نزديك  كه  كساني  را بين  مبارك  و موهاي

                                                 

  .391  ، ص ّ رحمت نبي)  1(
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  ، نزد زمزم كرده)  افاضه  طواف(  زيارت  آنجا طواف. كرد  حركت»  مكّه»  سوي  به
  .)1(نوشيد  زمزم  ، آب ايستاده  آمد و در حالت

 بودند و  ايستاده  زمزم  بر سر چاه  رفتند كه  مطلّب  فرزندان  سراغ  به  سپس

  :گفتند  آنان  دادند، و به مي  را آب  حاجيان

بْدِ الْ « نِى عَ وا بَ عُ زِ طَّلِبِ ـانْ لِ  ,مُ غْ الَ أَنْ يَ لَوْ مْ فَ كُ عَ تُ مَ عْ مْ لَنَزَ تِكُ ايَ قَ ىلَ سِ مُ النَّاسُ عَ   .»بَكُ

  اينكه  اگر نبود خوف  دهيد كه  ادامه  از زمزم  كشيدن  آب  به!  مطلّب  فرزندان  اي«
  آب  از زمزم شما  نيز همراه  شما باز بگيرند، من  را از دست  سقايت  عمالً سمت  مردم
  »! كشيدم مي

  از آب   حضرت  دادند، و آن   حضرت  آن  دست  به  يدلو  مطلّب  فرزندان
  .)2(نوشيدند  زمزم

  كه  هنگاميـ   ـ  ّ اكرم ، نيز نبي ذيحجه  ، دهم»النِّحر  يوم«،  در روز عيد قربان
 سوار بودند، و  رنگ  خاكستري  بر استري  كه  بود، در حالي  شده  پهن  آفتاب

  مردم  به  شان را با تكرار سخنان   حضرت آن  صداي ـ  ـ  علي  حضرت
    ايراد خطبه  ، به)3( بودند  نشسته  و بعضي  ايستاده  بعضي  رسانيد، و مردم مي

  كه  را تكرار كردند؛ چنان  پيش  ي خطبه  سخنان  برخي  خطبه  پرداختند، و در اين
  :  گفت  اند كه كرده  از ابوبكرة روايت  و مسلم  بخاري

  :خواندند، و گفتند  ما خطبه  براي  در روز عيد قربان ـ  ـ  رمپيامبر اك«

ارَ كَ « تَدَ دِ اسْ انَ قَ مَ قَ اهللاُإِنَّ الزَّ لَ مَ خَ وْ يْئَتِهِ يَ ضَ  هَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ ا,السَّ رً هْ َ شَ رشَ نَا عَ نَةُ اثْ  , السَّ
مٌ  رُ ةٌ حُ عَ بَ ا, أَرْ نْهَ ةِ وَ مِ دَ عْ , ذُو الْقَ الِيَاتٌ تَوَ ال, ثَالَثٌ مُ ةِ وَ جَّ ِ مُ ـْذُو احلْ رَّ حَ َ  ,مُ  بَنيْ َ الَّذِ رضَ بُ مُ جَ رَ وَ

بَانَ  عْ شَ َادَ وَ   .»مجُ

                                                 

  .391  ، ص ّ رحمت نبي)  1(
  .400ـ 397  ، ص1 ، ج» ة النِّبيحج  باب«،  مسلم  از صحيح  ، نقل خورشيد نبوت)  2(
  .270  ، ص1  ، ج»النحر  يوم  يخطب  ّ وقت اي  باب«داوود،  ابي  سنن)  3(



  ها و زمين آسمان  در روز آغاز آفرينش  كه  وضعيتي  با همان  همواره  زمان  ي گردونه«
،  ذيقعده: اند حرام  هاي ماه  آن  ماه چهار  دارد كه  ماه  دوازده  سال.  است  گردنده  است  داشته
  .»قرار دارد  و شعبان  جمادي  ميان  مضَر كه  و رجب  ، محرّم ذيحجه

  ؟  است  ماه  كدام  اكنون: بعد، فرمودند

   !او دانايند  خدا و رسول: گفتند

  خواهند اين مي  كرديم  گمان  كه  اي گونه  كردند، به  سكوت ـ  ـ  حضرت  آن
  بنامند،   ديگري  را با نام  ماه

  ؟  نيست  مگر ذيحجه: ندگفت

   چرا؟:  گفتيم

   ؟ شهر است  اينجا كدام: گفتند

  كه  اي گونه  كردند به  سكوت   حضرت  آن !او دانايند  خدا و رسول:  گفتيم
  .بنامند  ديگري  شهر را با نام  خواهند اين مي  كرديم  گمان

  ؟ نيست  شهر مكّه  مگر اين: گفتند

   چرا؟ : گفتيم

   ؟ است  روزي  وز چهامر: گفتند

  گمان  كه  اي گونه  كردند به  سكوت  حضرت  آن !او دانايند  خدا و رسول:  گفتيم
  . بنامند  ديگري  روز را با نام  خواهند اين مي  كرديم

  ؟ مگر روز نَحر نيست: گفتند

  !چرا : گفتيم

  : گفتند

يْ « لَ مْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ إِنَّ دِمَ ا ىفِ فَ ذَ مْ هَ كُ لَدِ ا, ىفِ بَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ امٌ كَ رَ مْ حَ كُ
مْ  كُ رِ هْ ا شَ ذَ  .»هَ

مْ فَ « بَّكُ نَ رَ وْ قَ تَلْ سَ مْ وَ لِكُ امَ نْ أَعْ مْ عَ أَلُكُ الَ يَسْ الَّالً , أَالَ فَ  ضُ وا بَعْدِ عُ جِ ِ  تَرْ مْ , يَرضْ كُ بُ بَعْضُ
ابَ بَعْضٍ  قَ  .»رِ



لَّغْتُ « لْ بَ  .»?أَالَ هَ
را   حرمتش  و حريم  است  شما محترم  شما و آبروهاي  شما و اموال  هاي ، خون كاين«

  »!كنيد  رعايت  ماه  شهر و در اين  امروز در اين  حرمت  بايد همچون

و جو   پرس شما از شما  اعمال  به  خواهيد كرد، و او راجع  را مالقات  ، خدايتان آري«
يكديگر را   گردن نشويد و  قهقرا نرويد و گمراه  به  از من  ، پس خواهد كرد؛ بنابراين

  »!نزنيد

  »؟ شما رسانيدم  خدا را به  باشيد؛ آيا پيام آگاه«

  .  آري: گفتند  مردم

  :گفتند ـ  ـخدا   رسول

دْ « هَ مَّ اشْ هُ لْ  !اللَّ ائِبَ فَ دُ الْغَ اهِ غِ الشَّ عٍ يُبَلِّ امِ نْ سَ ى مِ عَ غٍ أَوْ بَلَّ بَّ مُ رُ   .)1( », فَ

با   كه  كسي بسا  برسانند، چه  غايبين  به  مرا حاضرين  پيام  اين!  ر خدايا، شاهد باشبا«
 »!شنود مي  واسطه بي  باشد كه  كسي  تر از آن كند فراگيرنده مي  مرا دريافت  پيام  واسطه

)2(  

  كرده  نقل  شكل  ديگر را بدين  جمالتي  در مشكاة المصابيح  تبريزي  خطيب
  : است

إِنَّ  أَالَ « , أَالَ وَ هِ الِدِ ىلَ وَ لُودٌ عَ وْ الَ مَ هِ وَ لَدِ ىلَ وَ انٍ عَ ْنِى جَ , أَالَ الَ جيَ هِ سِ فْ ىلَ نَ انٍ إِالَّ عَ ْنِى جَ  الَ جيَ
ونَ  رُ تَقِ ْ ةٌ فِيامَ حتَ ونُ لَهُ طَاعَ تَكُ لَكِنْ سَ ا وَ ا أَبَدً ذَ مْ هَ كُ لَدِ بَدَ ىفِ بَ عْ نْ أَنْ يُ دْ أَيِسَ مِ يْطَانَ قَ نْ مِ  الشَّ

ىضَ بِهِ  ْ ريَ مْ فَسَ لِكُ امَ   .)3( »أَعْ

  هيچ! بدانيد ، و است  كرده)  ظلم(  خويشتن  به  بكند فقط  جنايتي  هر كس! باشيد  آگاه«
كند، و بدانيد و  نمي  ظلم  نيز بر پدرش  فرزندي  كند و هيچ نمي  ظلم  بر فرزندش  پدري

                                                 

  ...و 234  ، ص1  ، ج» مني  الخطبة اَيام  باب«،  البخاري  صحيح)  1(
  .865  ، ص خورشيد نبوت)  2(
  . الحج  در كتاب  و مشكاة المصابيح  ماجه ، ابن ترمذي)  3(



،  است  كنند نااميد شده  بندگي و  را عبادت شهر او  در اين  از اينكه  شيطان  باشيد كه  آگاه
  همين  كنيد و به او را مي  شماريد، پيروي مي آنها را ناچيز  كه  كارهايي  اما در البالي

  )باشيد  مورد نيز مواظب  در اين  پس(» !گردد مي  خشنود و راضي  اندازه

و  جا گذراند  را در همان  كرد، شب  حركت»  يمن»  طرف  روز به  در همان  سپس
  رمي»  آمد و جهت  پايين  از سواري  گاه آن. منتظر ماند  آفتاب  روز بعد تا زوال

»  يوسط  جمره«، بعد » ياول  جمره»  نخست. برد  تشريف)  شيطان  باران  سنگ(» جمار
روز   يكي(فرمود   دوبار ايراد خطبه»  يمن«در . نمود  را رمي»  يعقب  جمره«و در آخر 

  ).النحر  يوم  روز دوم  و دومي  قبالً گذشت  كه  يقربان

  و به( كرد  را كامل  تشريق  ايام  گانه سه  روزهاي  كه فرمود، تا اين  در اينجا توقف
  قرباني  هاي سنّت  ، و ذكر خدا، و برقراري شريعت  احكام  و تعليم  مناسك  اداي
  سوي  بعد به )پرداختند  شرك  ايه آثار و نشانه  ، و زدودن ابراهيم  آيين  مطابق

  .آورد  جاي  را به  وداع  ، طواف نمود و سحرگاهان  حركت»  مكه«

  به  سرعت  يافتند، به  فراغت  حج  مناسك  از اداي  كه ، همين پيامبر بزرگوار اسالم
سفر   رنج از  در آنجا قدري  آنكه  براي  كشيدند، نه  ركاب  منوره  ي مدينه  سوي
را   كوشش و كار و  شتافتند تا بار ديگر مبارزه مي  مدينه  سوي  به  ايند، بلكهبياس
  .)1(او از سر بگيرند  خدا و در راه  براي

  علي« سيدنا  ايراد فرمود و فضيلت  اي رسيد، خطبه )2( » غدير خُم»  محل  به  وقتي
  :كرد و فرمود  را بيان»   طالب ابي  بن

ُهمَّ َواِل َمْن َواالَُه َفَعِىلٌّ َمْوالَُه, َمْن ُكنُْت َمْوالَُه    . )3(»َعاِد َمْن َعاَداهُ وَ اللَّ

  بدون( ـ  ـ  علي  حضرت  ي درباره  از مردم  بعضي  بود كه  اين  خطبه  ايراد اين  سبب

                                                 

  .867  ، ص خورشيد نبوت)  1(
  .دارد  فاصله»  حجفه«از   دو ميل  كه  و مدينه  مكه  بين  است  اي ، منطقه غدير خم)  2(
  .» نسائي«احمد و   امام  روايت  به 416ـ  415  ، ص4 كثير، ج البن   سيرة النبي)  3(



  حضرت  ، همراه در يمن  از افراد كه  نيز برخي. كردند  شكايت   حضرت  آن  پيش)  سبب
  كرم(  علي  حضرت  روش  كه  با آن. كردند  مطرح  او اعتراضاتي  بودند، عليه ـ  ـ  علي

. و جور پنداشتند  ظلم او را  آنها روش  بود، ولي  و انصاف  بر عدل  كامالً مبني)  اهللا وجهه
  . )1(داد  توضيح را   علي  حضرت  ـ، منزلت  ـ  اكرم  ، رسول سبب  همين  به

  كسي هر! ، خدايا اوست  دوست  هم»  علي»  ، پس او هستم  دوست  من  هر كسي«
كند، تو او   عداوت  با وي  بدار، و هر كسي  او را دوست  بدارد، تو هم  را دوست»  علي«

  .»بدار  را دشمن

  به  نگاهش  كه  جا گذراند، همين را همان  رسيد، شب»  ذوالحليفه»  به  كه  هنگامي
  :و فرمود  كبير گفتبار ت  افتاد، سه»  مدينه«

يَك َلهُ  الَ إَِلَه إِالَّ اهللاُ«  .َحْمُد َوُهَو َعَىل ُكلِّ َشْىٍء َقِديرٌ ـُمْلُك َوَلُه الْ ـَْلُه ال ,َوْحَدُه الَ َرشِ
نَا َحاِمُدونَ  َساِجُدونَ آِيُبوَن َتاِئُبوَن َعابُِدوَن  ْحَزاَب َوْعَدُه َوَنَرصَ َعْبَدُه َوَهَزَم األَ  َصَدَق اهللاُ ,لَِربِّ

  .)2(»َوْحَدهُ 

  از آن  پادشاهي ندارد،  و شريكي  او يكتاست.  نيست  حق  معبود به  كسي» اهللا«جز   به«
،  كنندگان ، توبه بازگشتگانيم . تواناست  و او بر هر چيزي  اوست  براي  و ستايش  اوست
را   اش اوند وعدهخد.  پروردگارمان  براي  و سپاسگزاران  كنندگان ، سجده گزاران عبادت
  .»داد  ها را شكست گروه  تمام  تنهايي  و به كرد  را كمك  اش بخشيد، بنده  تحقق

  .)3( گرديد»  مدينه«روز وارد   هنگام ـ  ـ  حضرت  و آن

   
   

                                                 

  رسـاله   غـدير بـه    ي هاز واقعـ   بيشتر و آگـاهي   تفصيل  جهت. 416  ، ص4  كثير ج  ابن)  1(
  مراجعـه  آزاد  محمد سـليم   حافظ  قلم  به»  سنّت  و ما اهل  مؤمنان  غدير، موالي  حديث«

  .شود
  .249  ، ص1 زاد المعاد، ج)  2(
  .392  ، ص ّ رحمت نبي)  3(



   چهارم  بخش
   محمدي  بعثت  جاويدان  هاي و ارمغان پيامبر  پر ارج  ي كارنامه

   
  :) )1 پيامبر  پر ارج  ي كارنامه

 و  و از پيامبر عطوفت  بگذاريم  را بر زمين  بار سفرمان كوله  كه از آن  پيش 
  پرارج  ي هر چند گذرا بر كارنامه  نگاهي  سزاوار است»  كنيم  خداحافظي  مهرباني

  چشمگيري ؛ دستاورد نيمگبياف  ايشان  رسالت  باعظمت  و دستاوردهاي   حضرت آن
  سروري  و تاج  گردانيده ممتاز  را از ديگر انبيا و مرسلين  بتمرت  ختمي  حضرت  كه

  . است  نشانيده  ايشان  را بر تارك  و آخرين  اولّين

  :رسيد  فرمان   حضرت  آن  به
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  . بيدار بمان)  از آن(  جز اندكي  شب!  خود پيچيده  به  جامه  اي
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  را از عذاب  مردمان(برخيز و !)  آرميده  و در بستر خواب(  بر سر كشيده  جامه  اي
  ! بترسان)  يزدان

  دهايستا  همچنان  تمام  سال  از بيست  كردند و بيش  نيز قيام ـ  ـ  حضرت آن
  دوش بر  زمين  ي پهنه  را در اين  آسماني  رسالت  يكُبرا  ماندند، و بار امانت

را، و   آيين و  و دين  عقيده  ي وظيفه  را، تمامي  بشريت  تمامي  ي كشيدند؛ وظيفه
  .را  گوناگون  هاي در ميدان  و مبارزه  مقاومت  و كارگرداني  مسئوليت

 را در  كوشانه سخت  ي جهاد و مبارزه  مسئوليت ـ  ـ  اسالم  پيامبر گرامي

  و اوهام  تصورات  اشغال  از ديرباز تحت  كه  بشري  وجدان  ي گسترده  هاي ميدان
گير  زمين  جهاني  اين  هاي و انگيزه  زميني  هاي جاذبه  ، و تحت قرار گرفته  جاهليت

                                                 

  كـه »  المختوم  الرحيق  ي ترجمه  خورشيد نبوت»  كتاب  شانزدهم  عيناً از فصل  فصل  اين)  1(
  .گردد مي  باشد، نقل مي  از شهيد سيد قطب  زيبا و دلنشين  گفتاري



گرفتند، و   عهده بر  تنه  د، يكبو  گرفتار آمده  پرستي و زنجير شهوت  ، و در غُل شده
  شان از ياران  شماري در وجود  انساني  وجدان  و تصفيه  سازي از كار پاك  كه همين
  و خواب  جاهليت  سهمگين  را از زير فشار كابوس  يافتند، و توانستند آنان  فراغت
  نبردهاي  لكهديگر، ب  ديگر در ميداني  بخشند؛ نبردي  رهايي  زميني  زندگاني  سنگين
  نبرد با دشمنان. آغاز كردند  ديگري  ي پيوسته  هم  به  هاي در ميدان  ديگري  پياپي
  گرفته  خويش  ي را در محاصره  آسماني  دعوت  نوپاي  پايگاه  ، كه اسالم  الهي  دعوت

و   بودند، و پافشاري  ريخته  دعوت  اين  باوردارندگان بر سر  بودند، و از اطراف
آغاز   را در همان  طيبه  ي شجره  اين  نورس  نهال  اينكه داشتند بر  رار فراواناص

  درآورند، و نگذارند نشو و نما پيدا كند، و در اعماق  از ريشه  و بالندگي  رويش
  رفته  را بگستراند، و رفته  هايش شاخه  اليتناهي  فضاي بدواند، و در  ريشه  خاك

نبرد   هاي از صحنه  كه  ؟ و باز، همين!خود بياورد  ي ر سايهزي را  بيشتري  قلمروهاي
  در حال  روم  بياسايند، ارتش  خواستند دمي  جزيرةالعرب  جنگ  هاي ميدان در  داخلي
بر   گسترده  حمالتي  جديد بود، و براي  امت  اين  به  زدن  ضربت  براي  شدن  آماده
  .گرديد مي  آماده  قلمرو اسالم  شمالي  هاي سرزمين  عليه

  همچنان نيز  بشري  وجداني  در ميدان  ، نبرد نخستين سرايا و غزوات  اين  در اثناي
  تازه  و روان  درون  ي ساز در صحنه سرنوشت  نبردهاي  بود، و آن  در جريان
  نزيرا، اي بود؛  نرسيده  پايان  هنوز به  اسالم  آيين  به  احتمالي  و گروندگان  مسلمانان
و   كوشش از  اي لحظه  كه  است  شيطان  ، و علمدار آن است  ، جاودانه امان نبرد بي
  ـمحمد   حضرت ديگر،  از سوي. آسايد افراد بشر نمي  وجدان  در اعماق  فعاليت

  و الهي  آسماني  دعوت  و استوار به  اند، و محكم ايستاده  بر پاي  ميان  در اين ـ
دور از يكديگر در   هاي ميدان  در اين  را كه  داري و كارزار دامنه پردازند، مي  خويش
  و روي  كرده  اقبال  دنيا بر ايشان  كه  در حالي. فرمايند مي  ، رهبري است  جريان
  پيروان  كه  گذرانند، و در شرايطي مي روزگار  ، با تنگدستي است  داده  نشان  خوش
سر   به  و امنيت  آسايش  هاي زير سايه  ايشان  در پيرامون   حضرت  باور آن دين



دهند، و  مي  ناپذير ادامه خستگي  كوششي كار و  به  پيوسته  برند، خود ايشان مي
  گير و دارها صبر جميل  اين  اينها، در تمامي  ي همه نشينند؛ و با نمي  فارغ  اي لحظه

  و سور شريفه  آيات  ترتيل خدا و  و عبادت  داري زنده  شب  كنند، و به اختيار مي
خداوند   كه  گونه اند؛ همان پيوسته  حق  و به  گسسته  از همه ورزند، و مي  اهتمام  قرآن

  .)1( ! است  فرموده امر  ايشان  به  سبحان

 ، و پيوسته  نبرد بايسته  ، در گير و دار اين  اسالم  ، پيامبر بزرگ شيوه  همين  به
از  را  ايشان  كاري  ، هيچ مدت  اين  سر بردند؛ در طول  به  تمام  سال  از بيست  بيش

 و  گسترده  ميدان  چنان در آن  اسالم  دعوت  كه ، تا آن داشت كار ديگر باز نمي
  خرَدها سرگردان  رسيد و فراگير گرديد كه  پيروزي  به  قلمرو پهناوري  چنان آن

  و حميت  نهاد، و غيرت  گردن   تحضر آن  آيين  به  سرتاسر عربستان! ماندند
گرديد،  ، بيدار عرب  بيمار قوم  هاي ، و انديشه بربست  رخت  آن  از هر كران  جاهليت

  ي آوازه .شكستند  در هم  خويش  با دستان  گفتند، بلكه  را ترك  بتان  تا آنجا كه
  ي گانه پنج  هاينماز  اذان  انداز شد، و بانگ طنين  جزيرةالعرب  توحيد در فضاي

بود،   ساخته  را زنده  جديد آن  آيين  كه  پهناوري  در سرتاسر صحراي  روزي شبانه
  ، آيات سرزمين  آن  و جنوب  در شمال  قرآن  ، و قاريان شكافت را مي  آسمان  آفاق
  .آوردند مي اجرا در  را به  الهي  خواندند، و احكام خدا را مي  كتاب

  شده  بودند و پراكنده  گرفته  از يكديگر فاصله  كه  هايي ها و قبيله ها و طايفه تيره
  جهان  خداي  بندگي  ، و به گسست  بندگان  از بندگي  انسان. شدند  پارچه بودند، يك

، و  و محكوم  حاكم ، و ارباب  ، برده و مغلوب  ديگر، قاهر و مقهور، غالب.  پيوست
در گرو   دل  كه  برادراني خدايند؛  بندگان  مردم  ي همه. نبود  مطرح  و مظلوم  ظالم
كبر   هاي دارند؛ خداوند پيرايه  الهي  ها و احكام فرمان  يكديگر، و سر در خط  عشق

  زدوده  را از وجود آنان  و نياكان  پدران  ي واسطه  به  و فخرفروشي  جاهليت  و نخوت
  پوست و سرخ  سفيدپوست  ، و نه بر عرب  عجم  ، و نه بر عجم  عرب  ، و ديگر نه است
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  مردم.  الهي  تقواي  اساس ، مگر به نخواهد داشت  و امتيازي  ، شرف پوست بر سياه
  ؟! نيز از خاك  آدم اند، و آدم  فرزندان  همه

  وحدت ، و آسماني  الهي  دعوت  اين  و پيروزي  ، در پرتو موفقيت ترتيب  با اين
در   ، چه بشري  ، و سعادت اجتماعي  ، عدالت انسان  نوع يبن  ، وحدت عرب  قوم

مسير .  يافت  ، تحقُّق اُخروي  و مشكالت  در مسائل  ، و چه دنيوي  و مشكالت  مسائل
  به  گرديد، و روند تاريخ  دگرگون  زمين  ي چهره. روزگار تغيير پيدا كرد  گردش
  .گرديد  متفاوت  كلّي  شر بهب ، و طرز تفكّر افراد يافت  گرايش  ديگري  سوي

بود، و   يافته  سيطره  جهان  بر تمامي  جاهليت  ، روح اسالم  از ظهور دعوت  پيش
جو   در آن ها و معيارها ارزش. بود  شده  معذّب  انسان  ، و روح متعفّن  بشري  وجدان
  بود، و امواج  ندهافك  سايه  بر آن  و بردگي  و ستم  بودند، و ظلم  از كار افتاده  تاريك

، و  آميخته  هم در  كننده بيچاره  با محروميت  تبهكارانه  خوشگذراني  سهمگين
اما   آسماني  هاي ديانت حضور  ، عليرغم و ظلمت  كفر و ضاللت  ضخيم  هاي پرده

. بود  آميخته  تا كران  كران بردند، از مي  رنج  و نقاهت  از ضعف  ، كه شده  تحريف
و   خُشك  مراسمي  صورت  ها نداشتند، و به انسان  بر جان  اي ديگر سيطره ْ اديان
  .بودند  در آمده  روح بي

 بشر ايفا كرد،  جهاني  اين  خود را در زندگاني  ، نقش بزرگ  دعوت  اين  وقتي

  پليدي ، و و آلودگي  ، و تباهي و بردگي  ، و از بندگي و خرافات  بشر از اوهام  روح
و   گسستگي ، و سركشي  از ستم  انساني  ي ، و جامعه يافت  رهايي  گيو پوسيد
؛  رست  تحمير كاهنان و تحقير و  و استبداد فرمانروايان  طبقاتي  ، و اختالف افسردگي
و   نگري مثبت و  و طهارت  عفّت  هاي بر پايه  جهان  بر سازندگي  و اسالم
و   و عدالت  ايمان و اعتماد و  و يقين  و معرفت  و نوگرايي  و آزادگي  كوشي سخت
  ، و ارتقاء حيات انسان  زندگي  رشد و شكوفايي  در جهت  ، و كار پيوسته كرامت
  بشر، همت  اجتماعي  حيات  ي در گردونه  ّدار رسانيدن حق  را به  بشر، و حق  معنوي



  .)1( گماشت

  كه  زماني از  گرديد كه  اركمب  شاهد نهضتي  ، جزيرةالعرب تحوالت  در پرتو اين
بود، و هرگز   نكرده  را مشاهده  نهضت  شد، همانند اين  بسته  بر آن  آبادي  ي در پيرايه
  مانند عمر اجتماعي بي  ايام  در اين  را كه  ، درخششي عرب  قوم  تاريخ  صفحات
  .)2(نياوردند  دست  ، ديگر به داشت  خويش

   
   

   نوين  جهان
  )3(  آن  و از عطاياي  محمدي  بعثت  هاي لوهدر شمار ج

   
  به  در آن  اكنون  كه  جهاني  كه  است  را انكار نمود، اين  آن  توان نمي  كه  واقعيتي

  عمومي  و دعوت  محمدي  بعثت  حساب  به  ، همگي آن  و نيز ادوار آينده  بريم سر مي
اهللا   محمد رسول  آيند؛ زيرا اين ار ميشم  به  مثمر ثمرش  هاي او و تالش  و جاويدان

كند،   را تمام  بود كارش  نزديك  را كه  بشريت  بر گردن  شمشير مسلط  بود كه ـ  ـ
  عنايت  اي تازه  هاي و هديه  جاويدان  و عطاياي  ارزنده  هاي ارمغان  آن  و به  برداشت
،  و بلندنگري  ، همت نشاط و  ، روحيه بشريت  در كالبد پژمرده  او بود كه. فرمود
و   نبوي  عطاياي  اين  يمن  وجود آورد، و به  ، به عالي  و هدف  و كرامت  عزّت
،  و بزرگي  رفعت  به  در آن  بشريت  كه  آغاز گشت  ، عهد جديدي ارزنده  هاي ارمغان
  . يافت  دست  و اجتماعي  اخالقي و تعهد  و ربانيت  ، اخالص و تمدن  فرهنگ
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 سـيد   حضـرت   كتاب  اصلي  را مغزّ و بخش  آن  توان مي  كه  نبوت  جاويدان  هاي ارمغان

  . ايم كرده  و نقل  ناميد، انتخاب  ندوي  ابوالحسن



   
  : انساني  در تاريخ  آن  و اثرات  محمدي  بعثت  گانه شش  هاي ارمغان
 و  مهم  مورد از عطاياي  حصر، شش  طريق  به  ، نه طور مثال  به  ما اكنون

  راهنمايي در ارشاد و  كه  كنيم را ذكر مي  محمدي  بعثت  و ارزنده  اساسي  هاي ارمغان
و در   داشته  بسزايي  نقش  آن  و شكوفايي  نهضت و  و تربيت  و اصالح  بشري  نسل
  با جهان  شباهتي  هيچ  كه  است  و جديد گشته  درخشان  ايجاد جهاني  سبب  واقع

  .ندارد  گذشته

   
  :توحيد  و روشن  خالص  ي ـ عقيده1

 عطا فرمود،  بشريت  را به  آن ـ  ـ  اكرم  رسول  كه  اي ارزنده  ارمغان  اولين

مملو  آسا،  و معجزه  انقالبي  ي عقيده  ، اينتوحيد  خالص  ي عقيدهاز   است  عبارت
  چنان  باطل  معبودان  ، و كوبنده و اوضاع  شرايط  ي كننده  ، دگرگون از نيرو و حيات

  . يافت نخواهد  و تا قيامت  را نيافته  بشر هرگز مانند آن  ، كه است  اي عقيده

و   است  و سياست  ، و فلسفه ، شعر و ادبيات و دانش  لمع  مدعي  كه  انساني  اين
  به  تبديل را  خالي  هاي و كوهستان  خود قرار داده  ي را برده  و سرزمين  ملت  چندين
  و گاهي  آورده  ها بيرون كوه  و نهرها را از دل  نموده  سرسبز و خرّم  هاي گلستان
را   ارزش اشياء بي  بود كه  رسيده  جايي  به  انسان  همين.  است  سر داده  خدايي  ادعاي
. اعطا ندارنداخذ و   دهند، قدرت نمي  و ضرري  فايده  كه  كرد؛ اشيايي مي  سجده
  :فرمايد مي  تعالي  حق  كه  چنان
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  مگس را از  آن  گرفتن  باز پس  از آنها بربايد، قدرت  چيزي)  ناتوان(  و اگر مگس«
  .»)معبود(  و مطلوب) عابد(  شد طالب  ندارند، ناتوان

  خود، خم  دست  ساخته  اشياي  ، در مقابل است  مخلوقات  اشرف  كه  انسان  همين
ها و رودها،  كوه  او تنها در مقابل. خير بود ترسيد و اميدوار مي  شد، و از آن مي



  كرد، بلكه نمي  خضوع  و ساير مظاهر طبيعت  و شياطين  ، ارواح و حيوانات  درختان
  خود را در ميان  و زندگي ، گذاشت مي  سجده  ها نيز سر به و كرم  حشرات  در مقابل
نمود و در  مي  سپريها  نگراني ، آرزوها و و اوهام  ، خرافات و تخيالت  وساوس

اعتماد و   و عدم  فكري  و مرج  هرج و  دروني  ، اضطراب و ترس  بزدلي  آن  ي نتيجه
  .بود  شده  مستولي  بر وجودش  ثباتي بي

و   سهل ، و روشن  خالص  عقيده  يك  او را به ـ  ـمحمد   حضرت  حال  در اين
  هرگونه ، از آن  و بركت  يمن  به  كه.  ساخت  مشرف  بخش زا و حيات گوارا، همت

جز اهللا   به  موجودي  از هيچ  رسيد كه  جايي  و به  يافت  رهايي  و نگراني  ترس
أخذ و   صاحب و  ضرر و نفع  مالك  كه  نمود، تنها اوست  حاصل  ترسيد و يقين نمي

و با   زهتا  شناخت  اين ، لذا با بشر است  احتياجات  متكفل  كه  ، و تنها اوست عطاست
  و بردگي  عبوديت  هر نوع شد و او از  عوض  در نظرش  جديد، جهان  اكتشاف  اين

  گرديد و از هر آنچه  محفوظ و  ونئمص  مخلوق  به  نسبت  و از هر اميد و ترس
  عقيده  با اين  انسان.  يافت  رهايي شود، مي  دل  فكر و پريشاني  پراكندگي  موجب
  پي  نمود، و باالخره  وحدت  نوعي  احساس ها كثرت  كشاكشتوحيد، در   انقالبي
  خدا بر روي  و جانشين  زمين  اين  خدا، و آقاي  مخلوقات  اشرف  او خودش  برد كه

  . است  آن

،  اوست  هاي فرمان  پروردگار يكتا و آفريدگار توانا و اجراي  اطاعت  اش وظيفه
  و عظمت  انساني  عظيم  شرافت  تواند به مي  انسان  كه  است  صورت  تنها در همين

  . است  بوده  بهره و بي  محروم  ها دنيا از آن مدت  كه  يابد، چيزي  دست  جاويدان

  را كه) توحيد  عقيده(  ارزنده  سوغات  اين  بود كه  محمدي  بعثت  اين!  آري
  بود، به  يدهو ستمد  و مظلوم  شده  و فراموش  ديگر، مجهول  ي از هر عقيده  بيش

 را تكرار نمود و  آن  بازگشت  صداي  جهان  تمام  اهدا فرمود و بعد از آن  بشريت

  .گرفتند قرار  تأثير آن  تحت  و بيش  ، كم جهاني  هاي و دعوت  فلسفي  هاي مكتب

  خدايان  و اعتقاد به  آنها بر شرك  اساس  كه  بزرگ  و مذاهب  از اديان  بعضي



اخيراً  ، نيز است  گشته  آميخته  شان و خون  چيز با گوشت  و اين  شده  متعدد نهاده
همانا   كه نمايند  اعتراف  و آهسته  گرفته  ولو با صدايي  حقيقت  اين  به  مجبور شده
آميز خود  شرك  مجبور شدند معتقدات  كه همچنان. ندارد  و شريكي  است  اهللا، يگانه

  مبرّا نشان  بدعت و  شرك  و خود را از اتهام  نموده  توجيه  فلسفي  هاي را با تأويل
  كه  است  شده  ديده  حتي. گردند  مشابه  توحيد اسالمي  با عقيده  دهند و تا حدي

  كنند، به مي  و شرم  خجالت  احساس  شرك  به  از اعتراف  و اديان  مذاهب  اين  رجال
  حقارت  دچار احساس  مشركانه  هاي نيبي ها و جهان نظام  كه  گفت  توان مي  طور كلي

  بهاترين ، گران ارمغان  اين  كه  راستي  به گشتند،  و ذلّت  بيني و خودكم  و خودناباوري
  از آن ـ  ـ  اكرم  رسول  بعثت  طفيل  به  انساني  جهان  بود كه  نعمتي  ترين و ارزنده

  .مند گرديد بهره

   
   :بشري  مساوات و  انساني  وحدت  ـ مبدأ و اساس2

  ي انديشه ، ايجاد محمدي  نبوت  و جهاني  جاويدان  و منّت  بزرگ  ارمغان  دومين
  محدود تقسيم  طوايف و  ها، طبقات ها، ملت قبيله  بشر قبالً ميان.  است  بشري  وحدت

  و آزاده  از حيوان  انسان  تفاوت از يكديگر، مانند  مختلف  طبقات  تفاوت. بود  شده
مطلقاً   و مساوات  در مورد وحدت  اي انديشه  گونه هيچ. و عابد از معبود بود  ز بردها

  و در ميان  متمادي  هاي بعد از قرن ـ ـ   معظم  ، اما رسول وجود نداشت
،  انقالبي  نداي  يك  را سر داد كه  وحدت  نداي ، بر اجتماع  حاكم  هاي تاريكي

  :فرمود  صريحاً اعالم  حضرت  آن. بود  اوضاع  كننده  و دگرگون  محيرالعقول

ا النَّاسُ « َ , كُ إ !أَهيُّ دٌ احِ مْ وَ اكُ إِنَّ أَبَ , وَ دٌ احِ مْ وَ بَّكُ , آلدمَ  مْ كُ لُّ نَّ رَ ابٍ رَ نْ تُ مُ مِ آدَ مْ , وَ كُ مَ رَ إِنَّ أَكْ
نْدَ اهللاِ , و َ عِ مْ اكُ قَ ىلَ   ريبعَ لِ   ليسَ أَتْ   ٌ فضل  عجمي  عَ   .)1( » إِالَّ بِالتَّقْوَ

  از آدم  تان همگي ، است  و پدر شما يكي  است  محققاً پروردگار شما يگانه!  مردم  اي«
فرد   ، هيچ شما است  باتقواترين شما نزد اهللا  ترين ، همانا گرامي است  از خاك  هستيد، و آدم

                                                 

  . كنزالعمال)  1(



  .» تقوا و پرهيزگاري  مگر به ندارد،  و برتري  فضيلت  بر فرد عجمي  عربي

  و صلح  امنيت  و اساس  هر دو پايه  كه  است  دو اعالم  شور متضمنمن  اين
  اين . است  آنها استوار شده  بر اساس  و امنيت  صلح  و مكان  اند و در هر زمان جهاني

از دو   نظر انسان  از اين . بشري  و وحدت  ربوبي  وحدت: اند از عبارت  دو اعالميه
  خيلي و  ها دو چندان انسان  ميان  گويا اخوت . ديگر است  برادر انسان  جهت

پروردگار و   بودن  يكي  دليل  به  از طرفي  اخوت  رابطه  اين  ؛ چراكه است  مستحكم
  . است  پدرشان  بودن  خاطر يكي  به  باشد و از طرفي ّ مي رب

  :فرمايد مي  پروردگار متعال  كه  چنان
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  انسان  يك شما را از  كه  پروردگاري. بپرهيزيد  پرودرگارتان)  مخش(از !  مردمان  اي«
بر (  فراواني  و زنان  مردان دو نفر،  او آفريد، و از آن  را از نوع  همسرش)  سپس(بيافريد و 

همديگر را بدو سوگند   بپرهيزيد كه  خدايي)  خشم(و از .  منتشر ساخت)  زمين  روي
را   رحم  ي و صله(داريد   را گسيخته  خويشاوندي پيوند  كه دهيد؛ و بپرهيزيد از اين مي

و كردار و رفتار شما از (  شما است  خداوند مراقب  گمان بي  ، زيرا كه)گيريد  ناديده
  ).ماند نمي  او پنهان  ي ديده

  :فرمايد ديگر مي  باز در جايي
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  را تيره ، و شما ايم آفريده) و حواء  آدم  نام  به(  ما شما را از مرد و زني!  مردمان  اي«
  خاص  و ويژگي  تفاوت با  و هركسي(شناسيد تا همديگر را ب  ايم نموده  لهقبي  و قبيله  تيره

  جداگانه  نقشي  انساني  ي جامعه  ي پيكره شود و در  مشخص  از ديگري  و بيروني  دروني



خداوند مسلّماً .  شما است  ترين شما در نزد خدا، متّقي  ترين گرامي  گمان ، بي)باشد  داشته
  .» است) چيز  و همه  كس  همه  و كردار و گفتار شما، و از حال از پندار(و باخبر   آگاه

پيامبر   بر زبان»  حجة الوداع»  هنگام  كه  است  و استواري  جاويدان  اينها سخنان
  اعالميه  اين با ـ  ـ  اكرم  رسول  كه  هنگامي.  است  شده  جاري  اسالم  الشأن عظيم

سر   به  غيرطبيعي و  ناآرام  وضعيت  در يك  ود، جهاننم  و شكوهمند قيام  تاريخي
  . را نداشت  جرأت و با  صريح  گفتارهاي  اين  و پذيرايي  تحمل  قدرت  برد كه مي

  كمتر نبود، در واقع  شديد و هولناك  زلزله  از يك  اعالم  اين  كه  راستي  به
  پرده  يا پشت  تدريجي  صورت  به  ما فقط  هستند كه  از چيزها طوري  بسياري

ها  سيم  در داخل  را فقط  برق  جريان  طور مثال  به.  نماييم  آنها را تحمل  توانيم مي
  يا مرگ  سنگين  ، دچار صدمه بزنيم  دست  لخت  سيم  اگر به  ، ولي كنيم مي  حس

  .شد  خواهيم

  ، كه انديشه و  همو ف  علم  طوالني  هاي مسافت  نمودن  از طي  ، پس بشريت  امروزه
  نصيب  بزرگ  مصلحان و  داعيان  و تالش  اهللا و بروز جو اسالمي  الي  دعوت  يمن  به

  جاهليت  هاي النه  را كه  آفرين  و حماسه  و انقالبي  بيمناك  اعالم  ، اين است  او شده
  متزلزلرا   نژادي  و تبعيض  پرستي و بت  شرك  هاي كوبيد و پناهگاه  را در هم

  كنيم مي  مشاهده  كه و چنان .كند مي  تلقي  و روزمره  عادي  حقيقت  ، يك ساخت
  شعار را بر سينه  همين  سنگ  كنوني  در جهان  و اجتماعي  سياسي  هر مؤسسه  امروزه

و   جمهوري  هاي ، دولت ملل  سازمان بشر  منشور حقوق  همچنين. كوبد مي
  هيچ  دهند، كه سر مي  و حقوق  مساوات شعار  همگي ، انساني  حقوق  هاي مؤسسه
  كه  است  گذشته  بشر، روزگاري  اما بر هيمن پندارد، نمي  و غريب  را عجيب  آن  كس
  آنها حكمفرما بوده  بشر بودن  ها، و مافوق خاندان و  از ملت  بعضي  برتري  عقيده
خدا   به  و بعضي  خورشيد و ماه  ها، خود را به و نسل ها از خاندان  ، و بعضي است
مجيد گفتار يهود و   قرآن )تعاىل اهللا عام يقول الظاملون علواً كبرياً (. دادند مي  نسبت

  :كند مي  حكايت  نصارا را چنين
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  .» اوييم  خدا و دوستان  ارا گفتند ما فرزندانيهود و نص«

  آن و مظهر )Ray(»  رع» « شمس»  اله  آنها تجسم  معتقد بودند كه» مصر»  فراعنه
  .باشند مي

جندر « خورشيد، و  فرزندان  يعني»  بنسي  سورج»  هاي نام  به  دو خاندان» هند«در 
  .داشتند  ، شهرت ماه  فرزندان  يعني»  بنسي

  كه دارد  جريان  خدايي  آنها خون  هاي در رگ  بودند كه  قايل  ايران  هاي كسري
از   يكي  كه  طوري  نگريستند، به مي  و تقديس  نيز آنها را با ديد خدايي  ايران  مردم
،  خدايان  در ميان«: بود  اين  وي  و صفات)  م 628ـ  590(» خسرو پرويز»  القاب
  و مجدش بلند  اش نظير، كلمه بي  ها، خدايي انسان  يانفناناپذير، و در م  انساني
  تار را با نورش و  تيره  هاي كند و شب مي  خورشيد با نور خود طلوع  ، همراه باشكوه
  .)1( »سازد مي  روشن

را   حكومت و  سلطنت  زمام  هر كسي  داشتند، بلكه  نيز خداياني»  روم»  قيصرهاي
  يعني )August( » آگوست»  شان شد و لقب مي  دهخدا خوان  گرفت مي  دست  به
  .)2( بود)  و جليل  مهيب(

  كه آنها اعتقاد داشتند. كردند تصور مي  ها، امپراطور را فرزند آسمان اما چيني
  .)3( است  ماده  نر و زمين  آسمان

و   حيوان  تقريباً مترادف  كه(»  عجم«،  جز خودشان  را به  ها هر كسي و اما عرب
  ترين شريف خود را»  قريش«ها  خود عرب  باز در ميان. ناميدند مي)  است  زبان بي

  محافظت  حج  خود در موسم  خاص  كردند و از امتيازات مي  گمان  عرب  قبايل

                                                 

  .604  ، ص ساسانيان  در زمان  ايران)  1(
  .418  ص Victor choport تأليفthe Raman words  شود به  عهمراج)  2(
  . كاركرن  جيمس  قلم  ، به» چين  تاريخ»  شود به  مراجعه)  3(



  آنها مثل .)1(شدند نمي آنها يكجا  هاي و جايگاه  در مواضع  و با مردم. نمودند مي
  باقي»  حرم«در   رفتند، بلكه نمي ، است»  حرم«از   خارج  كه»  عرفات»  به  ساير حجاج

  :گفتند مي كردند و مي  توقف»  مزدلفه«و در   مانده

  .)2( « بيته  و قطان  بلده  اهللا يف  هلأ  نحن«

  .» هستيم  بيت  و ساكنان  خدا در شهر او هستيم  ما خاصان«

   
   انسان  و سربلندي  عزّت  ـ اعالم3

و   انسان  و سربلندي  عزّت  ، اعالمـ  ـ  محمدي  بعثت  سوم  نّتيا م  ارمغان
  . است  انسانيت  مرتبه  و بلندي  شرف

، و  كرده  سقوط  و زبوني  ذلّت  در پرتگاه ـ  ـ  اكرم  رسول  از بعثت  قبل  انسان
 و  حيوانات از  بعضي. از او خوارتر و حقيرتر نبود  زمين  در روي  موجودي  هيچ

و   اعتقادات آنها  به  نسبت  شدند كه مي  پنداشته  مقدس  چنان  از درختان  بعضي
بودند،   ساخته  هايي آنها افسانه  و درباره  كرده  وابسته  مخصوص  پندارهايي
  صيانت  تر، و به عزّت تر و با گرامي  از انسان  مراتب  ، آنها را به شان كنندگان پرستش

  و ريختن  گناهان بي  قتل خاطر آنها از  به  حتي. دانستند تر مي ، شايسته و نگهداري
را   انسان  و گوشت  خون ، و سنگدلي  رحمي بي  نداشتند، و باكمال  ها باكي خون
  از اين  هايي ها و شكل نمونه  هم  ما خودمان  متأسفانه. كردند مي  آنها قربان  براي

  مشاهده  بيستم  در قرن» هند« مانند  هپيشرفت  كشورهاي  ها را در بعضي قساوت
  . ايم نموده

مجدداً  او بازگردانيد، و  به  را دوباره  انسان  و شرافت  عزّت ـ  ـاهللا   اما رسول
و   عزيزترين  انسان  كرد كه  اعالم  تمام  و اعتبار داد و با صراحت  او ارزش  به

  محبت  تر و به گرامي  چيزي  هيچ؛ و  است  و موجودات  جوهر كائنات  ترين ارزنده
                                                 

  .كنيد  نگاه  و سيره  حديث  كتب  به)  1(
  ).اهللا عنها  رضي(عائشة   عن  البخاري  رواه)  2(



از او وجود   و صيانت  حفظ  تر به اليق  موجودي  ؛ و هيچ نيست  تر از انسان شايسته
  .ندارد

  نايب« و» خليفة اهللا«او را   باال برد كه  را تا جايي  انسان  مرتبه ـ  ـ  حضرت  آن
  خدا خلق  براي  و او فقط  شده  آفريده  وي  براي  جهان  تمام  كرد كه  معرفي» خدا

  : است  گرديده
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  .» است  در زمين  آنچه  شما تمام  آفريد براي  كه  است  ذاتي  آن) اهللا(«

  :دارد  برتري  و بر همه  است  مخلوقات  و اشرف  سرور موجودات  انسان
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  نوشتار، قامت و پندار و گفتار  ، اختيار، نيروي ، اراده با اعطا عقل(را   ما آدميزادگان«
)  گوناگون  هاي بر مركَب( و دريا  را در خشكي  ، و آنان ايم داشته  گرامي)  ، و غيره راست
از   ، و بر بسياري ايم نموده  روزيشان  و خوشمزه  پاكيزه  ، و از چيزهاي ايم كرده  حمل

  .» ايم داده  خود كامالً برتريشان  آفريدگان

رساتر  تر و صريح  مطلبي  هيچ  وي  و بزرگداشت  انسان  و شرافت  عزّت  در زمينه
  :فرمودند  وجود ندارد كه ـ  ـاهللا   گفتار رسول  از اين

ن  ىلإ  اخللق  حباهللا, فأ  عيال  اخللق«   .)1( « عياله  إىل  حسنأ  اهللا مَ

  عيال  به  هك  است  نزد اهللا، كسي  خلق  ترين محبوب  اهللا هستند، پس  عيال  منزله  به  خلق«
  .»كند  نيكي  وي

   
  نفس  و ايجاد اميد، آرزو، اعتماد و عزّت  و تشاوم  با نااميدي  ـ مبارزه4

اكثر افراد بشر دچار  ـ  ـ  اكرم  رسول  حضرت  از بعثت  قبل  در وجود انسان

                                                 

  . البيهقي  رواه)  1(



 در. بودند  انسان  سليم  فطرت  به  سوءظن  اهللا، و مبتالي  از رحمت  نااميدي و  يأس

  تحريف  و مسيحيت  شرقي  قديمي  از اديان  جو و طرز تفكر، بعضي  ايجاد چنين
  به» هند»  قديمي  اديان. كردند مي  را بازي  اي عمده  نقش  در اروپا و خاورميانه  شده
  هيچ  اختيار انسان و  اراده  عقيده  اين  طبق. داشتند  ايمان»  ارواح  تناسخ»  عقيده

  .ندارد  وي  دگيدر زن  دخالتي

،  است  داده  انجام  نخستين  قبالً در حيات  را كه  قهراً بايد كيفر آنچه  هر انسان
و   عاصي  انسان  كه  است  صورت  بدين  ، كيفر يافتن بيني جهان  اين  بيابد؛ طبق

، يا  چرنده  ، يا حيواني درنده  جانوري  ، مجدداً در شكل از مرگش  گناهكار پس
  .كند ظهور مي  بو معذّ  بدبخت  ، يا انساني و ذليل  خسيس  موجودي

گنهكار  و  عاصي  فطرتاً و از بدو پيدايش  انسان  بود كه  كرده  اعالم  اما مسيحيت
  اين  كه  است  طبيعي.  است  شده  وي  گناهان  ي و فديه  كفاره »  مسيح«، و  است
  آنها از آينده. نمود  ايجاد سوءظن  مسيح  اناز پيرو  ها انسان ميليون  در دل  عقيده

  .بودند  شده  و مأيوس  اميد كرده  قطع  الهي  خود و رحمت

 و  جرأت  با كمال ـ  ـاهللا   محمد رسول  حضرت  وضعيتي  در همچنين
  هيچ  باشد، كه مي  صاف  مانند لوحي  انساني  فطرت  فرمود، كه  ، اعالم صراحت
 و  بهترين  در آن  دارد كه  صالحيت  لوح  ، و اين است  نشده  نوشته  در آن  چيزي
از سر   هر انسان  داد كه  توضيح ـ ـ   حضرت. شود  درج  و نوشته  نقش  ترين جالب

و كيفر،   پاداش  ي ، شايسته و كردارش  عمل  كند و بر مبناي را آغاز مي  اش نو زندگي
جا   نيز در چندين  و قرآن  نيست  ديگران  عمل  او مسئول. گردد مي  و دوزخ  بهشت
  كوشش  باشد و بر اساس مي  خودش  عمل  مسئول  فقط  انسان  كه  است  كرده  تصريح
  .گيرد تشكر قرار مي تقدير و  و قابل  اجر و ثواب  خود، شايسته  و تالش
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و   پاداش  انسان  براي  كه و اين. كشد نمي  را بر دوش  ديگري  بار گناهان  كس  هيچ«



  قطعاً سعي  كه و اين.  است  مودهن  تالش  آن  و براي  است خود كرده  جز آنچه  نيست  اي بهره
  .»شود مي  داده  كافي  ا و جزايسز)  كارش در برابر(  سپس. خواهد شد  او ديده  و كوشش

  اش طبيعي  هاي و موهبت  فطرت  به  را نسبت  انسان  ي ، اعتماد گمشده اعالم  اين
  نيرومند به  عاطفهبلند و   استوار و همت  او با عزم  كه  گشت  و سبب  باز گردانيده

از   استفاده زند و با  را رقم  خود و بشريت  كند و سرنوشت  جلو حركت  طرف
  .بيازمايد خود را  و نصيب  بها بخت گران  هاي و فرصت  فراوان  امكانات

ها،  لغزش و  ، اشتباهات و معاصي  گناهان  ارتكاب: فرمود ـ  ـمحمد   حضرت
و   بنا بر جهل  گاهي  انسان  كه  است  انسان  ير در زندگيپذ زودگذر و زوال  اي مرحله
  ، مبتالي نفس  تحريك  به  و گاهي  شيطان  اغواي  به  ، و گاهي انديشي و كوتاه  ناداني

  فطرت  اصل  و پشيماني  ندامت و  گناه  به  و اعتراف  و نيكي  اما صالح. گردد مي  آن
  بر عدم  راسخ  و عزم  حق  بارگاه در  و تضرّع  ابتهال.  است  او و جوهر انسانيت

را از   آن  كه  جوهر اوست  اصالت و  انسان  و منزلت  شرف  ، دليل گناه  به  بازگشت
  . است  برده  ارث  ـ به ـ   آدم  پدر خود حضرت

 ، و معصيت  گناه  در گرداب  غرق  گناهكاران  جلوي ـ  ـمحمد   حضرت
و  آشكارا فرا خواند  آن  سوي  را به  گشود و همگي»  توبه«از   يا گسترده  ي دروازه
  كه  ساخت  را روشن  موضوع  اين  و چنان  داشت  را مشروحاً بيان  توبه  فضيلت

 از  يكي  جهت  را از سر نو احيا نمود و از اين  مهم  ركن  او اين  كه  گفت  توان مي

  ي وسيله  را تنها يك  ، زيرا او توبه است  فمعرو»  التوبه نبي»  وي  گرامي  هاي نام
  آن  جويد، بلكه  توسل  آن  به  مافات  جبران  براي  فقط  انسان  قرار نداد كه  اضطراري

  به  وصول  براي  راه  ترين عنداهللا، خواند و آسان  و قربات  عبادات  را از افضل
 گذار و عبادت  بندگان  كه  طوري. ، قلمداد نمود و تقرب  واليت  اعالي  ي درجه

  .برند مي  رشك  كنندگان شعار، بر توبه  پاك  زاهدان

  مطلب  و اين  است  داده  را مفصالً شرح  آن  و گنجايش  توبه  مجيد فضيلت  قرآن
  چند بزرگ هر  از هر گناهي  توبه  كه  فرموده  بيان  شيوه  ترين و جذاب  را با زيباترين



و   كاران معصيت  گرداند و ضمناً كليه مي  و صاف  مالً پاكرا كا  باشد، انسان
اهللا، فرا   سوي  و فرار به  رجوع  را به  و شيطان  نفس  ، و گرفتاران خطاپيشگان

و   رأفت  آغوش و  حق  هاي مهرباني  زودتر خود را در سايه  خواند، تا هر چه مي
  محيط  را كه  الهي  هاي رحمت  نكرا و بي  مواج  بيندازند و تصوير درياهاي  عطوفتش
  از آن  نمود كه  ترسيم  و جذاب انگيز زيبا و شگفت  ، چنان است  و آفاق  بر انفس

  و كريم  و بخشنده  بردبار و مهربان تنها  خداوند متعال  شود كه مي  معلوم  چنين
آنها   ارد و بهد  را دوست  كنندگان توبه )باشد  تعبير درست  اگر اين(او   ، بلكه نيست
  .نمايد مي  و قدرداني  را سپاسگذاري آنها  بليغ  و سعي  ورزد و تالش مي  اشتياق

و   فضايل  و بيان  توبه  سوي  خود به  عام  با دعوت ـ  ـ  پيامبران  ، خاتم آري
 ها زير مدت  خاطر را كه و پريشان  زده و خوف  مرعوب  ، بشريت آن  گنجايش

 كيفر و  هشدارها و اخطارات  زد و از افراط مي  ناله  و نااميدي  يأس  هاي چكمه

  كتب  يهود و شارحين  علماي  زمينه  در اين  كه(  و جالل  و مظاهر غضب  عذاب
بود،   بر اندام  لرزه) داشتند  مهمي  نقش  مسيحيت  تندرو و افراطي  و راهبان  مقدسه
فرمود و  مهيا  در زندگي  ديد و طالييج  او فرصتي  نمود و براي  و دستگيري  كمك

  اي تازه  روح جديد و  حرارت  اش سرد و پژمرده  ، و جسم و خسته  ناتوان  در قلب
و   مذلّت  ديد و او را كالً از پرتگاه  تدارك  او، مرهمي  جراحات  دميد و براي

اهللا،   ذات  بهو اتكاء   و توكّل  نفس  و اعتماد به  و شرافت  عزّت  اوج  به  خواري
  . ساخت  مشرف

   
    و دنيا و ايجاد وحدت  دين  ميان  نمودن  ـ جمع 5

   متحارب  صفوف  در ميان

: بودند  كرده  تقسيم  را بر دو نوع  انساني  ، زندگي مسيحيت  ويژه  ، به قديم  اديان
»  دين  رجال«  ي جبهه  ، يكي دو جبهه  به  خاكي  ي كره  طور كلي  ؛ و به و دنيوي  ديني

تنها از يكديگر جدا   نه  دو جبهه  اين. بود  مجزا شده» دنيا  رجال»  ي جبهه  و ديگري



  دليل  همين  به.  داشت قرار  ضخيم  اي و پرده  عميق  آنها شكافي  ميان  بودند، بلكه
  يانم  معتقد بود كه  هر فردي بردند؛ سر مي  به  و جنگ  اختالف  در حال  با هم  پيوسته
وجود   و صلح  آشتي  امكان و  است  هميشگي  و عداوت  و دنيا، خصومت  دين
  تعلّق  قطع  قهراً بايد از ديگري برقرار كند،  تماس  با يكي  اگر كسي  بنابراين. ندارد
واحد سوار   در آن  انسان  ندارد كه  امكان: گفتند كند، مي  جنگ  اعالم  ، حتي نموده

  زندگي  و آسايش  رشد اقتصادي  بخواهد به  كسي  هرگاه  سبشود، پ  دو كشتي
ها  و از آفريدگار آسمان  شده  غافل  آخرت از دار  كه  نيست  بجز اين  اي برسد، چاره

  .نمايد  اعراض  و زمين

  است پذير امكان  تنها در صورتي  و قدرت  ، سلطه حكومت  بقاي  معتقد بودند كه
و   تفاوت بي از خدا،  و ترس  اخالقي  هاي و ارزش  ديني  اليمتع  به  نسبت  انسان  كه
دنيا و مافيها  از  ارتباط  و قطع  رهبانيت  بدون  پروا باشد، زيرا تقوا و دينداري بي

  . پذير نيست امكان

  ها و رفاه فطرتاً دوستدار لذّت  انسان  ، كه است  ضروري  نكته  اينجا ذكر اين
  براي  ، قيام مباح  و آسايش  رفاه  به  كه  و ديني  فكري  هر مكتب  اصل  اين  روي.  است
  بشري  نوع  براي  ندهد، اغلب  اجازه  نيرو و حكومت  و تحصيل  ، عزّت حق  احقاق

و   سليم  فطرت با  جنگ  مرادف  طرز تفكّر در واقع  سازگار نخواهد بود؛ زيرا اين
  . است  وجود انسان در  و طبيعي  غرايز فطري  كردن  سركوب

و   زيرك خردمند و  هاي از انسان  تعداد زيادي  بود كه  درگيري  همين  ي در نتيجه
  يك  عنوان  شمردند و به  ارجح  ، دنيا را بر دين و دانش  و علم  صالحيت  صاحبان

  ي شدند و كليه  مطمئن  آن  ، به را اختيار نموده  ، آن زنده  و واقعيت  نياز اجتماعي
  ها مبذول لذت  و تحصيل  زندگي  سطح  باال بردن  خود را در جهت  هاي تالش
  .كردند اميد  سلب  معنوي  و پيشرفت  دين  ترقي  ، از هر نوع نموده

  يك را  آن  بود كه  فكري  گفتند، بنابر همين  را ترك  دين  كه  عموماً اكثر كساني
  زمامداران  بود كه  انديشي تناقض  همين  ي كردند، و در نتيجه  گمان  مسلم  واقعيت



  كرد، شورش مي تصور  دين  ي خود را نماينده  كه» كليسا»  عليه  دنيوي  حكومت
  به(ها  ، حكومت آن از  آزاد شدند و پس  آن  هاي قيود و پايبندي  نمودند و از تمام

  بندها آزاد شده زنجير و از  كه  اي زده و هيجان  مست  فيل  همچون)  منطق  حكم
و   دين  طرف  ، و به است  شده  گسسته  و مهارش  مست  كه  باشد، يا مانند شتري

  .ور شدند حمله  دينداران

و »  دين  رجال»  ميان  منحوس  و دنيا و عداوت  دين  ميان  و جدايي  تفرقه  همين
باز   ديني بي الحاد و  بر روي  اش را كامالً با هر دو لنگه  دروازه  بود كه» دنيا  رجال«

و   فكر و علم در  كه  هايي گرديد و بعد ملت  شكار آن  خود غرب  نخست  كرد، كه
  .شدند  آن  زيستند، دستخوش مي  آن  بودند، يا زير پرچم  د غربمقلِّ  فرهنگ

خصوصاً  كردند،  را دو چندان  ، مشكل مسيحيت  تندرو و افراطي  داعيان  سپس
  با عالم  تماس و  روح  تزكيه  و مانع  عايق  ترين را بزرگ  بشري  رتفط  كه  آنهايي

  سخت  احكام  ي وسيله  به  نفس  دادن  و شكنجه  تذليل  باال، تصور نمودند و در جهت
و   وحشيانه  شكل  چنان  باالخره نورزيدند و  دريغ  كوششي  از هيچ  جائرانه  و تعاليم
  بدن  آن  و ديدن  از شنيدن  كردند كه  و تقديم  ، ترسيم از دين  و خوفناكي  تاريك
  .آمد مي  لرزه  به  انسان

 و  نفس  گريختند و بندگي  دين  از سايه  مردم  كشيد كه  جايي  كار به  سرانجام
 دو  در ميان  خود رسيد و جهان  اوج  به)  آن  معناي  ترين در وسيع(  و هوس  هوي

 ، در ديني  حس  يا فقدان  بنا بر ضعف  درآمد و باالخره  نوسان  حالت  به  نقيض

  .)1(نمود  سقوط  اخالقي  و مرج  و هرج  ديني بي  ژرف  پرتگاه

  اين ، بر بشريت  آن  و عظيم  جاويدان  و منّت  محمدي  بعثت  هديه  ترين بزرگ
را   آن  نانسا  كه  است  هدفي  همان  و اخالق  اعمال  اساس  بود كه  عمومي  نداي
  چه اگر  لفظ  اين.  است  تعبير شده»  نيت»  به  اسالم  در شريعت  نمايد، كه مي  دنبال

                                                 

و  Draper »درابر«از »  و دانش  دين  نبرد ميان»  كتاب  شود به  مراجعه  تفصيل  جهت)  1(
  .»عصر اروپا«، » مسلمين  و انحطاط  جهان  حدود خسارات»  چهارم  باب



  . باشد مي  و عميق  بسيار وسيع  از نظر معني  ، ولي مختصر است

  :فرمود ـ  ـ  پيامبر اسالم

» ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ لُ بِالنِّيَّاتِ , وَ امَ امَ األَعْ   . )1( »إِنَّ

چيز   همان كند  را نيت  هر چيزي  هر كسي. دارد  بستگي  نيت  به  و مدار اعمال  اساس«
  .»رسد مي  وي  به

اهللا و   قصد خشنودي  را به  هر عملي  هر انسان  شود كه مي  ثابت  عام  نداي  از اين
اهللا و   الي  تقرب  ي ه، وسيل عمل  بدهد، آن  انجام  امر الهي  و امتثال  اخالص  انگيزه  به

  دين  اي شائبه  هيچ  شود و بدون مي  و ايمان  يقين  اعالي  ي درجه  به  وصول  موجب
باشد يا   و قتال جهاد  عملي  چنين  كند كه نمي  فرقي  حال. گيرد ، قرار مي خالص

  يها خواسته  برآوردن و  زمين  روي  هاي از نعمت  گيري ، يا بهره و سلطنت  حكومت
  و زندگي  جايز و مباح  هاي سرگرمي  به  ، يا اشتغال و شغل  رزق  و تالش  نفس

  . و غيره  خانوادگي

  خالي او  اهللا و اطاعت  و خشنودي  اخالص  از انگيزه  كه  ، هر عملي آن  و برعكس
آيد  مي  حساب  بگيرد، جزء دنيا به  انجام  از آخرت  و فراموشي  باشد و يا غفلت

اهللا؛ و   سبيل  في  يا قتال  و جهاد، يا ذكر، تسبيح  ، نماز يا هجرت عمل  آن  گرچه
يابد،  نمي  و ثواب  باشد، پاداش  و مجاهد و داعي  عالم  اگر چه  آن  ي دهنده  انجام
و   بنده  و ميان  شده  و مصيبت  وبال  ، سبب اخالص بي  و خدمات  اعمال  نوع  اين  بلكه

  .)2(خواهد شد  و پرده  حجاب  پروردگارش

  ميان  گسترده  شكاف  بود كه  اين ـ  ـمحمد   حضرت  ي ارزنده  ارمغان  پنجمين
  كه  در صورتي داد،  دو را خاتمه  آن  و منافرت  را پر كرد و جدايي» و دنيا  دين«

                                                 

  ). و مسلم  بخاري(  عليه  متفق)  1(
  اخالص  ابواب  هستند، بنگريد به  از آثار و روايات  آكنده  خصوص  در اين  حديث  كتب) 2(

  . و نيت



بردند،  سر مي  به  هميشگي  توزي آشكارا و كينه  و عداوت  دائمي  قبالً در خصومت
  و الفت  مودت  همديگر را در كمال ،  پيامبر وحدت  ارزنده  تعاليم  ي اما در نتيجه
  .نمودند  و آشتي  ، صلح گرفته  در آغوش

  بود و هم» بشير»  واحد هم  و در آن  وحدت  رسول  حضرتش  كه  راستي  به
 و  احد ايمانو  جبهه  به» و دنيا  دين»  مخالف  را از دو جبهه  بشري  و نوع» نذير«

  دعاي  نمود و اين  پروردگار، دعوت  رضاي  و تحصيل  بر بشريت  و ترحم  اخالص
  :داد  ما تعليم  و پرمحتوا را به  جامع
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دار ما   نيكو و محفوظ  نعمت  نيكو و در آخرت  ما را در دنيا نعمت  هبد! پروردگارا«
  .» دوزخ  را از عذاب

  : با آيه ـ  ـ  حضرت  آن
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پروردگار  .اهللا  براي  من  و موت  من  و زندگاني  من  و قرباني  و حج  همانا نماز من«
  .» است  عالميان

  ، بلكه نيست  ضد و نقيض  چيزهاي  مجموعه  مؤمن  زندگاني  نمود كه  اعالم
،  است  حاكم  و اخالص  عبادت  روح  بر آن  كه  است  وحدتي  داراي  مؤمن  زندگاني
  .دهد مي  سوق از اوامر اهللا  داريو فرمانبر  اطاعت  را به  زندگي  ، اين و اسالم  و ايمان

و   زندگي  هاي شعبه  در تمام  و اطاعت  عبادت  معني  بيني جهان  اين  بر اساس
  طبق و  نيت  كارها با اخالص  بر اينكه  يابد مشروط مي  تحقق  بشري  اعمال  تمامي
  .بگيرد  ـ انجام  السالم  انبياء ـ عليهم  روش

اتحاد  و پيامبر  و آشتي  وحدت  رسول  معني  تمام  به ـ  ـ  اكرم  رسول  ،بنابراين
  ميان  جدايي  ي نظريه ـ ـ   حضرت  آن.  است» بشير و نذير«واحد   در آن  و انسجام

  عبادت  محراب را  زمين  و روي  را بندگي  سراسر زندگي. برد  و دنيا را از بين  دين
نبرد،   و در حال  نقيض ضد و  هاي و را از جبهها  را گرفته  انسان  نمود، و دست  اعالم



خداوند   جويي و رضايت  بشريت  به  ، خدمت صالح  عمل  ي واحد و گسترده  جبهه  به
  را در كسوت  فقرا و زاهدان  در لباس را  پادشاهان  كه  روست  از اين. كرد  راهنمايي
  و منابع  حلم  كوه  از طرفي  نيد كهك مي  مشاهده را  بينيد و مرداني و امرا مي  پادشاهان

در   اينكه  اند، بدون روز  و شهسواران  شب  گزاران عبادت ديگر  اند و از طرفي علم
  .نمايند  حس  و تكلّف  يا خلل  و صعوبت  خود تناقض  طرز عمل

   
   و تالش  عمل  هاي و مقاصد و زمينه  اهداف  ـ تعيين6

  بشريت  در زندگي ـ  ـمحمد   حضرت  كه  بيانقال  ، يا ششمين ارمغان  ششمين
كرد تا   راهنمايي  جايگاه  ترين مناسب  را به  انسان  بود كه  وجود آورد اين  به

صعود داد تا  و بلند  وسيع  نمايد و او را در فضايي  صرف  خود را در آن  نيروهاي
  .پرواز در آيد  ، به و پر گشوده  بال  در آن

و  بود  خود جاهل  حقيقي  از هدف  محمدي  از بعثت  قبل  انسان  كه اين  توضيح
 تر و شايسته  ي ؟ و زمينه كجاست  او به  رود و بازگشت كجا مي  به  دانست نمي

  ؟ است  او كدام  هاي نيروها و موهبت  صرف  تر براي مناسب

 و نيرو  بود و تمام  در نظر گرفته  و مصنوعي  خيالي  خود اهداف  او براي
  .كرد مي  صرف  و محدودي  تنگ  هاي خود را در دايره  هوشياري

و   مال  داراي  از ديگران  بيش  بود كه  كسي  و نمونه  روز، فرد موفق  آن  نزد انسان
  ترين گسترده ، و بشري  مجموعه  ترين باشد و بر بزرگ  ، نفوذ و قدرت ثروت

ها نفر وجود  ميليون روز  آن  دنياي در. كند  و فرمانروايي  ، حكومت ارضي  مساحت
و   گوناگون  هاي رنگ از  و لذّت  گيري در بهره  ، فقط شان نهايي  هدف  داشتند كه
و   طاووس  و رنگارنگي  بلبل  لذيذ و تقليد از صداي  انگيز و غذاهاي طرب  صداهاي

  .گرديد مي  خالصه  رفتار حيوانات

  بودند و تمام  وابسته  و ملوك  ار و دربارياندرب  به  فقط  نفر بودند كه  هزاران
 در برابر  اغنيا و كُرنش  پيش  امرا و تعلّق  به  تقرّب  خود را براي  و نبوغ  صالحيت



  دنيوي  ارزش  در بردارنده  نه  كه  بيهوده  هاي كردند و با مشغله مي  صرف  زورآوران
  .دنمودن مي  بود، خود را سرگرم  اخروي  ارزش  و نه

  فوق  را از وضعيت  گهربار خود انسان  با تعاليم ـ  ـ  اكرم  رسول  حضرت
  دل او قرار داد و در  روي  را پيش  نهايي  و مطلوب  حقيقي  بخشيد و هدف  رهايي
  مصرف او، و  و جديت  كوشش  حقيقي  ي زمينه  نمود كه  را راسخ  مطلب  اين  انسان
ها  آفريدگار آسمان  معرفت  كه  است  او اين  هاي نگرشها و نيروها و  موهبت  درست
  كران بي  و وسعت او،  و حكمت  و قدرت  نمايد و از صفات  را حاصل  و زمين
و   ايمان  با تحصيل  ترتيب  شود و بدين  ، آگاه آن  و عظمت  ها و زمين آسمان  ملكوت

  .گردد  نايل  خداوند متعال  رضا و خشنودي  ، به يقين

  متناقض و احياناً  اجزاء پراكنده  باشد كه  وحدتي  بايد در صدد جستجوي  نسانا
  به  اش باطني  و قواي  دروني  با شكوفا ساختن  و پيوند دهد و سرانجام  ربط  را با هم
و   و فداكاري و ايثار  انسانيت  به  گردد و با خدمت  مشرف  و يقين  قرب  درجات
  . رسند نمي آنجا  به  مقرّب  فرشتگان  برسد كه  يجاي  به  عاليه  اخالق

و   قلب  و معراج  كمال  هاي منت  است  و همين  حقيقي  سعادت  است  همين!  آري
  .)1( انساني  روح

   
    َّ رحمت با نبي  سخني

  رحمت  ي را مايه  وجودت  احديت  حضرت  كه  سروري  و اي!  َّ رحمت نبي  اي
  به  مهربان پروردگار  كه  ي» رحيم«و »  رؤوف»  رسول  اي! قرار داد  انجهاني  تمام  براي
  را   شما، ما بيچارگان  ي وسيله

  / »  هدايت»  سوي  به»  ضاللت«از / » نور»  سوي  به»  ظلمات«از 

  / »  قوت»  سوي  به»  ضعف«از / »  علم»  سوي  به»  جهل«از 

  / »  وحدت»  سوي  به»  فرقهت«از / »  بلندي»  سوي  به»  پستي«از 
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  به  كه  نمود تا جايي  هدايت»  الفت«و »  محبت»  سوي  به»  خصومت«و »  نزاع«از 
  . آمديم  نائل»  بشريت  هدايت»  براي»  امت  بهترين»  مقام

  تو  و دور فرزندان  تو بر قدوم  بر جان  آفرين  صد هزاران
   و دلَت  از عنصر جان اند زاده  مقبلَت  زادگان  خليفه  آن
  و علم  قدر وسعب  فرما، كه  قبول  درمانده  مسكين  ناچيز را از اين  ي تُحفه  اين
 و تمجيد شما  كجا و تعريف  شما، من  در حد وصف  ، نه ام را نگاشته  آن  خويش

  !  گشت  ثناخوانت  نمود و جبريل»  يس«و »  طه»  به  وصفت  پروردگار عالم  كهكجا 

  براي  ات نوراني  زندگي  روزهاي  تمامي  براستي!  بشريت  نجات  ي فرشته  اي
  ، تا دوران و يتيمي  كودكي  دوران  ؛ از همان و پند است  درس  بشريت  ي جامعه
 ما  كه!  و صد افسوس  اما افسوس.  و رسالت  نبوت  و دوران  و دليري  جواني

  فراموش تو را  زيباي  و روش  ، سيره صنعتي  و پيشرفت  تكنولوژي  قرن  مسلمانان
  . ايم برده  روي  فرنگ  و فرهنگ  غرب  و به  كرده

   بولهب  و ارزان  ناياب  مصطفي در عرب  و هم  ديدم گر  در عجم
   چراغ بي  آباد و ضميرش  ظلمت دماغ  روشن  ي زاده مسلمان  اين
   فرنگ  خواهد از دست جو مي  نان فرنگ  مست  ، اين زخود بيگانه  اين
   ساختش  ، دگرگون دوزخ  اين  يعني بگداختش  افرنگيان  آتش

  او زود مير  ي حريرآرزو در سينه  چون  و نازك  نرم  در جواني
  و خورد  نينديشد مگر از خواب مردمي  سينه  او در ميان  تا دل
   كن  اهللا هو را زنده  در دلش كن  گو و او را زنده  باذني  قُم
و  دنيا  و به  نموده  را فراموش  زيبايت  هاي ما نيز سنت  كه  كنيم  بايد اعتراف!  آري
   ايم آورده  روي  آن  راحتي

   تو نبوديم  شأن  ما شايان  كه  از خويش  نالم مي  از كسي  ننالم
 ما و  ماست  هايددر  تمامي  درمان  سنتت!  و رحيم  َّ رئوف نبي  اي!  َّ رحمت نبي  اي
  و از هر پدري  تري مهربان  مادري از هر  ، چراكه گردانت باز مي  خويشتن  را به
  ! تري مشفق

   العالمين الحمد هللا رب  نإوآخر دعوانا 



   گنجي  ، محمد ايوب مايه بي  مسكين

   قمري 1427  االول ربيع
  ، شمسي 1385  ماه  ارديبهشت

   مسجد قُبا سنندج
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