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 /بقلم

 دكرت عادل بن علی الشدی
 استاد تفسري و علوم قرآن
 دانشگاه ملک سعود

 
 /ترمجه و نگارش

 دكرت نور حممد مجعه
 استاد ادبيات عرب

 دانشگاه بني املللی اسالمی ـ اسالم آباد
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سول اهللاردرسهايی از مدرسه

...محد و سپاس  
ن كه اخرتان سپاس و آفرين, ايزد جهان آفرين راست; آ

اند, و چرخ گردان به  رخشان, به پرتو روشنی و پاكی او تابنده
ای كه پرستيدن اوست  آفريننده. خواست و فرمان او پاينده

. ای كه خواستن جز از او نيست خوش گوار دهنده. سزاوار
ارمجند . هست كننده از نيستی, نيست كننده پس از هستی

ی گردن كشان از  ای افكنندهی بندگان از خواری; در پ گرداننده
خدايی; او راست در . پادشاهی; او راست زيبنده. رسوری
هر آن كه از . بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس. خورند

هستی هر . روی نادانی نه او را گزيد, گزند او ناچار بدو رسيد
      .چه نام هستی دارد, بدوست
  !هر چه هستی تويی ای ندانم چه  جهان را بلندی و پستی تويی
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و درود بر پيامرب بازپسني, پيرشو پيمربان پيشني; گره گشای هر 
ی هر پندی, گمراه را راه نامينده,  جهانيان را به  بندی, آموزنده

نيک و بد آگاهاننده, به مهه زبانی نام او ستوده و گوش 
پندنيوشان آواز او شنوده, و مهچنني درود بر ياران گزيده, و 

ی او باد; تا باد و آب و خاک در آفرينش بر كار  پسنديدهخويشان 
  )١( .است و گل بر شاخسار مهبسرت خار

                                                           

هـ  ٦٨١ـ  ٦٢٣(تاريخ جهانگشای جوينی, نوشته عطاملک جوينی"اقتباس از  )١(
  ). ق
... گوارا, مطابق ميل : خوش گوار... خداوند بخشنده: دهنده... ستايش: آفرين(

  ...).پند پذير: پندنيوش ...اليق و سزاوار: درخورند
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 زنگ اول 

تاريخ تفاصيل زندگی هيچ احدی را چون زندگی 
 !..آخرين پيک آسامن ثبت نكرده است

در صفحات تاريخ از عالمات پيش از نبوت گرفته تا والدت, 
ودكی, نوجوانی, جوانی, دوران شريخوارگی و نوازدی, ك

پريی, ازدواج, پيامربی, اخالق, حركات, جنگها, صلحها, 
نزول فرشته وحی, آيه به آيه قرآن, سخنهای خود او و خالصه 
ريز و درشت زندگی او, و حتی آنچه  را در مسري زندگی چندان 
اثری نيست چون; اسب و قاطر و شرت او, شمشري و زره و 

, چه رسد به شكل و شاميل و ريش عصای او, كفش و لباس او
مهه و مهه اين تفاصيل را صفحات تاريخ برای .. و موی او

 .آيندگان به ثبت رسانيده است



٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

توان ادعا كرد كه يک نقاش  تا بدان جا كه با جرأت متام می
برجسته يا صاحب خيال باز, اگر پرتو هيبت زنده آن حرضت 

در يكی از حالتهای  بدو اجازه دهد تا تابلوی از آن ذات مبارک
زندگيش چه بر روی ورق يا در عامل خيال نقاشی كند, تصويری 

بيش از نود و نه  كه جلوی رويامن خواهد بود با رسول اكرم 
      !!..درصد شباهت خواهد داشت
 خرم دلی كه مست وصال حممد است ما را چراغ ديده, خيال حممد است

 زندگی پيامرب اكرم سريت و ! البته چه عجب از اين حكايت?
جزئی است از وعده حفاظت قرآن كريم توسط پروردگار يكتا 

      :اند كه مگر نه اين است كه اله عامليان خود ضامنت كرده
َافِظُونَ    ® هُ حلَ إِنَّا لَ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ زَّ نُ نَ ا نَحْ  ) 9سوره حجر آيه  ( 〉 إِنَّ
و تا (باشيم  اسدار آن ميايم و خود ما پ ما خود قرآن را فرستاده {

روز رستاخيز آن را از دستربد دشمنان و از هرگونه تغيري و تبديل 
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    } . )داريم زمان حمفوظ و مصون مي
و پيک آسامن مسئوليت داشت قرآنی زنده و الگو و نمونه 
اجرائی قرآن نظری باشد, و او در حقيقت قرآنی بود كه با دو پا 

و مهه شاهد حركات و سكنات او رفت,  در ميان برشيت راه می
بودند, و خداوند فضائی علمی و تارخيی فراهم كرد تا مهه ريز و 

      .درشت زندگی او برای آيندگان حفظ گردد
بانگ هدايت برشيت رسدادند تا به  از روزی كه رسول اهللا 
نگارند, عقلها در اقيانوس زندگيش موج  امروز قلمها از او می

ها حلظه حلظه و حركت حركت او را پشت و رو  زنند, انديشه می
كنند, و باز هم  كنند, و مفاهيم جديد و معانی نوينی استخراج می می

مهه بر اين اعتقادند كه برشيت تنها راه و چاره روزش را از دريای 
بيكران او برچيده, و برای آيندگان مرواريد و گهرهايی از فهم و 

هنفته است كه عقلهای ما, ما را درک در صدفهای روايات تارخيی او 
                               !كنند تا آهنا را دريابيم ياری نمی
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و اينچنني است كه قرآن, و سريت عطراگني سفري آسامن تا بروز 
ريزی برای هر زمان و  قيامت زنده و پايدارند, و رهربيت و برنامه

           .اند مكانی را بر دوش گرفته
را پريوانی بود, و اگر حرضت ) عليه السالم(رضت موسی و اگر ح

را مريدانی, سيامی رسول خاتم در خود سيامی ) عليه السالم(عيسی 
او در بزرگی و . مهه پيامربان و رسوالن خدا را مجع كرده است

عظمت خويش آنچنان فروتن و متواضع بود كه مقام شاگردان 
اتب باالتر بوده آهنا را خويش را از خدمت و رسبازی و پريوی به ر

 !دوستان و ياران خود ناميد
 ...اصحاب رسول اهللا 

اين شاگردان مدرسه رسالت بودند كه در كنار بار سنگني محل كالم 
اهلی; قرآن جميد, سريت نورانی آن قرآن برشی را نيز برای ما با دقت 

 ..مالحظه كرده, حفظ نمودند
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ر يار روشن,  و قلبهايشان خوشا بحال آنان كه چشمهايشان با ديدا
در كنار او نورانی گشت, و خوشا بحالشان كه قبل از اينكه از جهان 
فانی رخت بربندند كليد هبشت برين را از خالق كون و مكان هديه 

 :گرفتند
م ® وهُ بَعُ ينَ اتَّ ذِ الَّ ارِ وَ األَنصَ ينَ وَ رِ اجِ نَ املُْهَ ونَ مِ لُ ونَ األَوَّ ابِقُ السَّ وَ

انٍ رَّ  سَ ا بِإِحْ تَهَ ْ ي حتَ ْرِ نَّاتٍ جتَ ُمْ جَ دَّ هلَ أَعَ نْهُ وَ واْ عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ اهللاُّ عَ يضِ
ظِيمُ  عَ زُ الْ وْ فَ لِكَ الْ ا أَبَداً ذَ ينَ فِيهَ الِدِ َارُ خَ سوره توبة آيه  ( 〉 األَهنْ

100 ( 
و كساين كه به نيكي  ,پيشگامان نخستني مهاجران و انصار {

 ,راه ايشان را به خويب پيمودند روش آنان را در پيش گرفتند و
و  ,خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند

خداوند براي آنان هبشت را آماده ساخته است كه در زير 
ها جاري است و جاودانه در  آن رودخانه )درختان و كاخهاي(
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    } .اين است پريوزي بزرگ و رستگاري سرتگ . مانند  آنجا مي
ابچه هرگز اين ادعا را ندارد كه گامن برد; بحر را در كوزه گرد اين كت

ای است ناچيز كه بر منقار گنجشككی  آورده, بلكه تنها قطره
      ..كوچک از اين دريای بيكران برگرفته شده است

و  ,و حال كه رشف اين را يافته كه شام; ای شيفته حممد مصطفی 
وب او, آنرا بدست گريی, ای عاشق پيک آسامن, و ای پريو و حمب

ای, از اين قطره  خواهد به شام بگويد كه راه سعادت را يافته تنها می
قرآن را در دو دستت و رسول هدايت را در . برگري و ره اقيانوس پيام

كنارت داشته باش, و يک آيه از قرآن برگري, سپس در تابلوی 
ته, و پا بر بنگر كه چگونه آنرا به ناميش گذاش متحرک رسول اهللا 

جای پای او بگذار, تا پله پله بسوی آسامن و رضايت اهلی باال 
           ..روی

اميد آن است كه اين آرزو برآورده شده, نارش و نويسنده و مرتجم از 
 ...دعای شام بی هبره نگردند
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 ...مرتجم
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 رسيد نور حممد 
 خملد رسيدطبل بقا كوفتند, ملکجامه سيه كرد كفر, نور حممد رسيد
روی زمني سبز شد, جيب دريد

بار دگر مه شكافت, روح جمرد   آسامن
 رسيد

گشت جهان پرشكر, بست
خيز كه بار دگر, آن قمرين خد   سعادت كمر

 رسيد
دل چو سطرالب شد, آيت هفت

 رشح دل امحدی, هفت جملد رسيد  آسامن

پيک دل عاشقان, رفت به رس چون
دل كاغد مژده مهچون شكر, در   قلم

 رسيد
های چند كند زير خاک صرب روان

هني ز حلد برجهيد نرص مؤيد   پاک?
 رسيد

طبل قيامت زدند, صور حرش
حرش جمدد !وقت شد ای مردگان  دمد می

 رسيد
ا يفِ لَ مَ صِّ , حُ بُورِ قُ ا يفِ الْ ثِرَ مَ عْ آمد آواز صور, روح به مقصد بُ
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ورِ دُ  رسيدالصُّ
افتادهدوش در استارگان غلغله

كز سوی نيک اخرتان; اخرت اسعد   بود
 رسيد

رفت عطارد ز دست, لوح و قلم
در پی او زهره جست مست به   درشكست

 فرقد رسيد
خيز كه دوران ماست, شاه جهان

چون نظرش جان ماست عمر   آن ماست
 مؤبد رسيد

رغم حسودان دين, كوری ديو
كحل دل و ديده در چشم مرمد   لعني

 رسيد

خيز بگو مطربا عرشت رسمد   ی ناحمرمان قفل زدم بر دهاناز پ
 !رسيد
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 دريچه
هزاران شكر و سپاس مر خدای را كه با فرستادن معلم و 

بر ما منت  مربی و هادی و رهرب و مرشدی بنام حممد مصطفی
 .هناد

 ® ô‰s)s9 £⎯tΒ ª!$# ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝÍκÏù Zωθß™u‘ ô⎯ÏiΒ 

ôΜÎγÅ¡àΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ öΝÍκÅe2t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# 

sπyϑò6Ïtø:$#uρ βÎ)uρ (#θçΡ%x. ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β 〈 ) . سوره
 )164آل عمران آيه  

ل  )صدر اسالم(يقيناً خداوند بر مؤمنان { منّت هناد و تفضّ
يانشان پيغمربي از جنس خودشان كرد بدان گاه كه در م
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كتاب خواندين قرآن و (بر آنان آيات  )پيغمربي كه(. برانگيخت
از عقائد (خواند, و ايشان را او را مي )كتاب ديدين جهان

داشت و بديشان كتاب پاكيزه مي )نادرست و اخالق زشت
يعني ارسار (و فرزانگي ) قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن(

و آنان پيش از آن در  ,آموختمي )م رشيعتسنّت و احكا
 } .بودند  )ورغوطه(گمراهي آشكاري 

وسالم و درود ما بر رسور فرزندان آدم, و مهرت برشيت, و الگوی 
ی  جهانيان, و امام و رهرب متقيان, و رسدفرت رسالت و پايان نامه

نبوت, آنكه وجودش رمحتی بود بر جهانيان, و آنكه برگزيد او را 
 ®  عامليان پيكی بسوی جهان و جهانيان; پيامربمان حممد خدای
šš/u‘uρ ß,è=øƒs† $tΒ â™!$t±o„ â‘$tFøƒs†uρ 〈 )68سوره قصص آيه (} 

و هر كس را بخواهد  ,آفريند پروردگار تو هر چه را بخواهد مي
            }گزيند برمي
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 ª!$# ’Å∀sÜóÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$# Wξß™â‘ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# ®و 

 )75سوره حج آيه  ( 〉
و به سوي (گزيند  آوراين را برمي خداوند از ميان فرشتگان پيام {

وهم از ميان انساهنا پيغمرباين را  )دارد انبياء گسيل مي
 }) فرستد گزيند و به سوي مردم مي برمي(

 (Y‰Îγ≈x© #ZÅe³t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·ŠÏã#yŠuρ ’n<Î# ®: خداوند او را فرستاد

«!$# ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ %[`#uÅ uρ #ZÏΨ•Β 〈  ) 46 −45سوره أحزاب آيه( 
دهنده  رسان و بيم ما تو را به عنوان گواه و مژده! اي پيغمرب  {

و به عنوان دعوت كننده به سوي خدا طبق فرمان   .فرستاديم 
 } .و به عنوان چراغ تابان  ,اهللا

فخر و رشادت سپاس مرخدايی را كه عزت و رسبلندی و سعادت و 
و ذلت و . پيمودند و مهرتی را نگاشت از برای آنانكه ره حممد
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بدبختی و شقاوت و كهرتی را چون پتكی فرود آورد بر رس آنانی كه 
 .به زمني هنادند امر حممد

سالم و درود پروردگارم نثار آن پيک رشادت آسامن بادا تا بدان روز 
ن كه در پی هر شبی روزی كه برشيت ياد احديت كند, و تا بدان زما

            ...آيد می
حممد    ای چون مدرسه بر كسی پوشيده نيست كه جهان مدرسه

هرگز بچشم نديده و نخواهد ديد, جملسی كه در آن  مصطفی
شمع رهايی برش از تاريكيهای جهالت برافروخته گشت, و زنجري 

ران آن و چه با سعادت بودند يا. اسارت از گردن آدميت پاره شد
های علم و  رسول رشادت كه از دهان مبارک او برچيدند ميوه

                                  ..تربيت و دانش و انسان شدن و انسان ساختن را
سپاس و ثنا مر خدايی را كه چون ما را از رشفياب شدن در آن 
جملس نور حمروم ديد, راهی از برايامن گشود تا سريت و زندگی آن 

ام عظمت را مهراه با شخصيت و اخالق و راه و روش و گفتار او مق
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كه نامدی بود از كامل برشيت و مجال رمحت و شفقت, و رمزی از 
بخشش و گذشت و مردانگی و كرم و اخالق و كرامت بتوانيم 

 .بياموزيم
از دير زمانی است كه در نظر دارم جلساتی خمترص و آسان از سريت 

مانند را از زندگی او گرفته به برادران و  لگوی بیو رفتار و گفتار آن ا
خواهران مسلامنم تقديم دارم تا در راستای الگوشناسی آن نمونه كه 

            .پروردگار از برايامن فرستاد ياور و رهگشايشان باشد
® ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym ⎯yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ötƒ 

©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ tÅzFψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. 〈)  21سوره أحزاب آيه( 
 )شيوه پندار و گفتار و كردار(رسمشق و الگوي زيبائي در  {

داراي سه ويژگي (براي كساين كه . پيغمرب خدا براي شام است 
و خداي را  ,و جوياي قيامت باشند ,اميد به خدا داشته ):باشند 

 } .بسيار ياد كنند 
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® !$tΒuρ ãΝä39s?#u™ ãΑθß™§9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$sù 

 )7سوره حرش آيه  (.〉
آورده  )از احكام اهلي(چيزهائي را كه پيغمرب براي شام  {

 ,و از چيزهائي كه شام را از آن بازداشته است ,است اجراء كنيد
 } دست بكشيد

كردار پيک هدايت  اين گلچني از سريت و رسيرت, گفتار و
های تربيت  دارم به امامان مساجد تا در حلقه پروردگار را تقديم می

سازان جامعه  به نامزگزاران  برسانند, و به معلامن تا به گوش آينده
ی عاشقان و واهلان راه يابی و راه شناسی, و به د  بدمند, و به مهه

ين شمعهای عوتگران بسوی يكتاپرستی, شايد كه روز ازل اثری از ا
پرفروغ رسالت دستامن گريد و در بازخواست شديد اهلی جوابگوی 

                                                  ..هايامن گردد كوتاهی
از او كه تنها اوست پروردگار جهان و جهانيان متنای آن دارم كه 
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آييم, بدر ی ما را توانايی آن دهد از خجالت بار حق پيامرب اكرم مهه
و . و نام ما را در صف خادمان راه و رسم و رويه و سنت او بنگارد

به ما رشف و سعادت و مكانت و رفعت دنيا و آخرت در پريوی آن 
            .ارزانی دارد مقام واالی انسانيت 

ی ما را در ركاب آن  و از او تنها قادر مطلق مسألت دارم كه مهه
و اين . شتهای برين حمشور گرداندپيامرب عظيم الشأن خويش در هب

زمحتهای ناقابل ما را از پرتو بزرگی خويش قدر دهد و قلبهايامن را با 
            .شعاعهای اخالص و صدق و راستی نورانی گرداند

هزاران هزار سالم و درود و صلوات بادا بر پيامرب بزرگامن حرضت 
ديدار او در هبشتهای ی خاندان و ياران او تا بروز  , و بر مههحممد

            .برين پروردگارمان
 صدر و بدر هر دو عامل, مصطفي  خواجه دنيا و دين, گنج وفا 

 نور عامل, رمحت للعاملني  آفتاب رشع و درياي يقني 
 عادل علی الشدی/ دكرت



٢٠ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

 استاد تفسري و علوم قرآن 
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  اولدرس 
          ی مباركه نسب آن حرضت  شجره

  

حممد فرزند عبداهللا فرزند عبداملطلب : و القاسمايشان اب
فرزند هاشم فرزند عبدمناف فرزند قصی فرزند كالب فرزند مره 
فرزند كعب فرزند لؤی فرزند غالب فرزند فهر فرزند مالک فرزند 
النرض فرزند كنانه فرزند خزيمه فرزند مدركه فرزند الياس فرزند 

 .مرض پرس نزار پرس معدن پرس عدنان هستند
 تا اينجا مؤرخان و نسب شناسان در مورد پدران آن حرضت 

 .اتفاق نظر دارند
البته روی اين كه عدنان از نوادگان حرضت اسامعيل پرس حرضت 

                 .ی تاريخ نويسان متفق هستند باشد نيز مهه می ابراهيم 
 نامهای مبارک آن حرضت 

 ":فرمودند  از جبري پرس مطعم آمده است كه آن حرضت
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ـ » العاقب«من نامهای متعددی دارم, من حممد هستم, و من 
 )١(."پيامربی كه پس از او هيچ پيامربی نخواهد آمد ـ هستم

خودشان  پيامرب خدا : از ابو موسی أشعری آمده است كه گفتند
من حممد و ":و فرمودند. را با نامهای خمتلف برای ما معرفی كردند

 )٢(." و نبی التوبه, و نبی الرمحة هستمامحد و مقفی و حارش
خمزن رس اهلي, رازدار   امحد حممود, ابوالقاسم حممد, عقل كل

 هشت و چار 
» ليلة االرسی«رهسپار    معني نون و القلم » يل مع اهللا«مهنشني 

 سوی پروردگار
  پاكی اصل آن حرضت 

ايشان از . اصالت خانوادگی آن حرضت جای بحث ندارد
يعنی از باالترين و . ی قريش هستند از ساللهبنوهاشم و 

                                                           

  .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )٢(
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و از اهل مكه ـ حمبوبرتين جای زمني . رسشناسرتين نسبهای عرب
            .نزد پروردگار ـ

         :فرمايند پروردگار يكتا می
® ª!$# ãΝn=ôãr& ß]ø‹ym ã≅yèøgs† çµtGs9$y™Í‘ 〈]١٢٤: سوره انعام[ 
 )را براي پيامربي انتخاب وچه كيس (داند كه  خداوند هبرت مي {

      }كند رسالت خويش را به چه كسی واگذار می
ابو سفيان; رسدار قريش قبل از اسالمش در مقابل هرقل پادشاه 

. اعرتاف كرد روميان به بزرگی و اصالت و رشافت پيامرب خدا 
مشهوری كه هرقل برخی از تاجران مكه و ابوسفيان را    در قصه

پرسشهايی مطرح  و در مورد رسول اهللا پيش خود خواند, 
 ساخت, از آن مجله اين بود كه از نسب خانوادگی پيامرب خدا 

او در بني ما عرهبا از جايگاه و : ابوسفيان در جواب گفت. پرسيد
مهيشه : هرقل گفت. مكانت خانوادگی باالئی برخوردار است
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گيخته های با اصالت ملتهايشان بران پيامربان از بني خانواده
                         )١( .شوند می

خداوند متعال از بني  ":فرمايند دراين باره می و پيامرب خدا 
و . فرزندان حرضت ابراهيم, فرزندشان اسامعيل را انتخاب نمود

از بني فرزندان اسامعيل كنانه را, و از بني فرزندان كنانه قريش را, و 
         )٢( .از بني بنی هاشم انتخاب كرد از بني قريش بنی هاشم را, و مرا

و از پاكی نسب و اصالت آن مقام واالی نبوت است كه خداوند 
ی دگرگون از زنا و فاحشگی حفظ  پدر و مادرش را در آن جامعه

ی ازدواجی پاک بدور از پليدی زنا و  و آن حرضت ثمره. نمود
                         .های نامرشوع است رابطه
ام, و  من از ازدواجی پاک بدنيا آمده ":فرمايند می حرضت  آن

عليه (هيچ بوئی از پليدهيای روابط نامرشوع جاهليت از زمان آدم 
                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )٢(
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تا اينكه پدر و مادرم مرا بدنيا آوردند, به من نچسپيده ) السالم
                 )١(."است

درم از زمان پ ":فرمودند و در روايتی ديگر آمده كه آن حرضت 
تا بدين دم از ازدواج مرشوع و بدور از روابط ) عليه السالم(آدم 

          )٢(."ام نامرشوع بدنيا آمده
: گفته است) رمحه اهللا(كلبی : اند ابن سعد و ابن عساكر آورده

را برشمردم, و در آهنا هيچ زنی كه به  پانصد تا از مادران پيامرب 
         .باشد نيافتمچيزی از روابط نامرشوع و زشت متهم 

منظورش از پانصد تا از مادران; مادر بزرگها و مادران مادر 
از طرف پدر و مادر ... بزرگها, و مادر بزرگهای مادر بزرگها و 

 .است
  رسو نباشد به اعتدال حممد ماه فروماند از مجال حممد

                                                           

 .استبه روايت امام طربانی در اوسط, و ألبانی اين روايت را حسن دانسته . )١(
 .ألبانی نيز روايت را حسن شمرده است. به روايت ابن سعد. )٢(
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در نظر قدر با كامل حممد قدر فلک را كامل و منزلتي نيست
وح و خليل و مويس وآدم و ن

 آمده جمموع در ظالل حممد   عييس

ي گيتي جمال مهت او نيست عرصه روز قيامت نگر جمال حممد  
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  دومدرس 
  والدت ـ كودكی ـ حفاظت اهلی

  

 درباره والدت حرضت مصطفی; رسول اهللا 
ترين گزارش تارخيی اين است كه ايشان عام الفيل ـ سال  درست
                         .)١(اند يش به مكه ـ بدنيا آمدهی ابرهه با فيلها محله

و از ايشان روايت شده است كه فرمودند در روز دوشنبه بدنيا 
اما در مورد تاريخ دقيق و روز و ماه تولد ايشان هيچ . اند آمده

در برخی روايات آمده كه . روايت تارخيی درستی در دست نيست
برخی آمده كه در هشتم ربيع ايشان در دوم ربيع األول, و در 

                                                           

و ابراهيم بن منذر استاد امام . ابن كثري اين گزارش تارخيی را تأييد كرده است. )١(
اند كه در تولد پيامرب در سال محله  بخاری, و خليفه بن خياط و ديگر علام بر اين ايده

          .ان اتفاق نظر دارندفيل ـ عام الفيل ـ متام تاريخ نگار
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                 .)١(اند األول, و در برخی دوازدهم ربيع األول, بدنيا آمده
                                                           

  خودشناسی در فرخنده ميالد با سعادت رسول خدا.)١(
فرهنگ از هم گسيخته و حريان جهان غرب جمبور شده برای حفظ آخرين 
نفسهای معانی اخالقی و انسانی, نامدهايی چون; عيد يا روز مادر, روز كارگر, 

اين . د رواج دهدهای خو روز معلم و روز پرستار وغريه را در جامعه
های ماشينی و ماده پرستی كه از مادر و جايگاه و احرتام او و مكانت و  جامعه

كنند اين  اند در يک روز سعی می امهيت كارگر و قيمت پرستار بكلی بيگانه
مفاهيم واال را با تكلف بخورد نسلهای نوينی كه با عاطفه و درک اين معانی 

                                  .اخالقی نا آشنايند, بدهند
روند و پس از چند ساعت  های ساملندان می در يک روز از سال جوانان به خانه

يشان را كه چون كاغذ  پرس و جو و اينسو و آنسو پاليدن مادر پري و فرسوده
كنند و يک شاخه گل در  ای از اتاقی افتاده را پيدا می مچاله شده در گوشه

باره به آغوش زندگی ماشينی بدور از عاطفه و گذارند, و دو دستش می
اين .. احساسات و انسانيت خويش بازگشته تا سالی ديگر و شاخه گلی ديگر

حكايت در روزهای پرستار و معلم و كارگر نيز بدون رس و صدا رسد و 
                                                                  !گردد روح تكرار می بی
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در . ها بايد بسيار بدان ارج هناد اين عادت و رسومی كه در آن جامعه
های پر عاطفه و احساس اسالمی كه بر مبنای اخالق و انسانيت بنا شده  جامعه

های ساختاری خانواده و  رمزی است از اهانت و حتقري به جايگاه اين مهره
تار و معلم و ی سال روز مادر و روز پرس های اسالمی مهه در جامعه. جامعه

ی سال اين زمحتكشان را ارج  مسلامنان مهيشه. خدمتگذاران جامعه است
دارند و از اينكه آهنا را در چارچوب يک  هنند و قدر و منزلتشان را گرامی می می

                                                                          .ورزند روز تنگ زندانی كنند رشم می
 نه در زندگی پرفروغ حرضت رسول خدا (ی اسالمی در تاريخ خود  جامعه

و نه در زمان صحابه و دوستداران و اهل بيت آن مقام رشف, و نه در طول 
روز ميالد رسول "روزی بنام  )سال پس از رحلت آن پيک آسامن 500بيش از 

                  .شناخت هرگز نمی "اكرم 
ذهان مسلامنان, و در اذان, نامز, عبادات, معامالت, رسول خدا مهواره در ا

های  و مكانت و مقام او مهواره در قله. اخالق و گفتار آهنا حضور داشت
                  .ی شموخ و عز و رسبلندی در قلبهای مسلامنان جای داشت برافراشته

ميالدی گروهی از  1171تا  909در بني ساهلای / در قرن ششم هجری
كردند نسبشان از اسامعيل فرزند جعفر صادق به  ن اسامعيليه كه ادعا میشيعيا
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ناميدند بر كشورهايی  رسد و خود را فاطميان می حرضت فاطمه زهراء می
چون; تونس, مرص و رسزمينهای شام, و مهچنني بصورت پراكنده بر ليبی, 

ا يا ی عرب, صقليه ـ در اسپاني جزائر, مراكش و بر مناطقی از شبه جزيره
                                  .اندلس ـ و شامل سودان حكومت كردند

های شيعه حزبی  فاطميان چون شيعيان اثنا عرشی يا جعفری و ساير فرقه
سياسی بودند كه از مذهب به عنوان روپوشی بر فعاليتهای سياسی و رسيدن به 

          .هدفهای مادی و جاه و سلطان استفاده كردند
ن دريافته بودند با اجياد تغيري و حتوالتی در سيستم عبادی اسالم پريوان وچو

ی بزرگ اسالمی جدا ساخته به آهنا شخصيتی  توانند از جامعه خود را می
هايی  مستقل و جدا از مجهور مسلامنان تزريق كنند و بدينوسيله آهنا را چون مهره

ت و رسوم عبادی جديدی مهيشه تابع فرمان خود داشته باشند, بدعتها و عادا
                                  .ی روز خود تزريق كردند به جامعه

ی  از مجله بدعتهايی است كه فاطميان شيعه در جامعه عيد ميالد رسول اكرم 
                  .اند اسالمی به يادگار گذاشته

ی است ننگني به گر چه برگذاری اين مراسم و تصوير عبادی دادن به آهنا اهتام
مْ «مائده / سوره مباركه 3ی خداوند متعال در آيه فرموده مْ دِينَكُ كُ لْتُ لَ مَ مَ أَكْ يَوْ الْ
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الَمَ دِيناً  سْ مُ اإلِ كُ يتُ لَ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ دين شام را  )احكام(امروز {» وَ
ت بخشيدن به شام و استوار داشت(برايتان كامل كردم و   )ن گامهايتانبا عزّ

نعمت خود را بر شام تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئني خداپسند براي شام 
           }.برگزيدم

كه در آن خداوند متعال دين اسالم را كامل شمرده, هر گونه اضافه سازی بر 
من « رصاحتا اعالم داشته كه  و پيامرب خدا . آن را مردود شمرده است

ـ هر كسی چيزی نوين در اين دين ما » ما ليس منه فهو رد أحدث فی أمرنا هذا
كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة, و كل ضاللة فی « بياورد مردود است ـ و 

ـ هر نوين سازی و نوآوری ـ در دين ـ بدعت است, و هر بدعتی » النار
  . گمراهی, و هر گمراهی در آتش سوزان جهنم ـ

  .بسيار عميق در نظر داشتند فاطميان با اين نوآورهيا اهدافی
و احرتام و جايگاه او را در  آهنا با اجياد اين روز خواستند پيامرب خدا : اوال

يک روز زندانی كنند و جامعه را بتدريج از رسول اكرم و هدايات و فرامني و 
  .دستورات آن مقام هدايت دور سازند

وح چاپلوسی در با اجرای طقوس و مراسم خاص در اين روز نوعی ر: ثانيا
از اطاعت و  يشان با رسول اكرم  بني مسلامنان رواج دهند تا رابطه
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بنام او . فرمانربداری او به نوعی عواطف و احساسات چاپلوسانه خالصه شود
حلوا تقسيم كرده, نذريه دهند و درحق او شعرها و مدحهای چاپلوسانه رسوده 

و به او صفات اهلی داده در رديف  مقام و منزلت او را به گامن خود باال بربند,
ی  و با غروب آفتاب آنروز دفرتش را بسته در طاقچه. خداوند قرارش دهند

اتاقشان بگذارند, و تا سالی ديگر و مراسمی ديگر, نه رسولی در زندگيشان 
                  ...باشد و نه اطاعت و فرمانربداری از او

 فاطميان را وصف نموده, آهنا از البته مهانگونه كه امام حافظ ابن كثري
  !بدجنسرتين انساهنای روی زمني بودند

, روز عيد و شادمانی و جشن  گر و بدطينت و پست اين انساهنای مكار و حيله
را دوازدهم ربيع األول كه روز وفات آن حرضت  سالروز تولد رسول اكرم 

                  !!است قرار دادند
غيب ندارد, و بزرگی بزرگان را پس از رشد و كامل آهنا تاريخ از آنجا كه علم 

. داند يابد نه مهراه با تولدشان, غالبا روز والدت بزرگان را بدرستی نمی درمی
به مهني دليل كسی به درستی . نيز از اين قاعده مستثنی نبود رسول اكرم 

. تواند تعيني كند كه روز والدت آن حرضت دقيقا چه روزی بوده است نمی
برخی دوم و برخی هشتم و برخی دهم و بعضی دوازدهم ربيع األول عام 
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ی ابرهه با فيلهايش به كعبه ـ را روز والدت آن حرضت  الفيل ـ سال محله
ای به دنيا  آنچه از خود آن حرضت ثابت است ايشان در روز دوشنبه. اند شمرده
ملنصور فوری در و برخی از دانشمندان اسالمی چون حممد سليامن ا. اند آمده

, و پژوهشگر و فلک شناس نامدار حممود پاشا پس از »رمحة للعاملني«كتابش 
ربيع األول موافق /9اند كه آن حرضت در  حتقيق و بررسی به اين نتيجه رسيده

                                                                  .ميالدی به دنيا آمده است 571/آپريل/ 22يا  20با 
سال يازدهم / ربيع األول/ 12اما تاريخ ثابت و دقيق وفات آن حرضت 

  .هجری است
توز و حقود روز وفات آن حرضت را روز جشن و  و فاطميان بدجنس و كينه

                          !!!...اند اند, و آن را روز ميالد آن حرضت برشمرده شادی قرار داده
مسلامنان جاهل هنوز اين حقيقت تلخ را درک  و صد افسوس كه بسياری از

          !..رقصند نكرده, به ساز آن بدعت فروشان و مذهب سازان بد طينت می
ی  جای دارد نه تنها مسلامنان بلكه متامی برشيت در طول تاريخ خود مهه! آری

سالم و درود خداوند و (سال را به پاس حرضت حممد آخرين پيک آسامن 
گرامی دارند, و با زنده نگه داشتن فرخنده ميالد ) ساهنا بر او بادافرشتگان و ان

                  .ی حيات در زندگيشان قرار دهند باشكوه او, او را واالترين اسوه و نمونه
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ای عملی و اجرائی از احكام اسالم بود, قرآنی كه با دو پا  او در حقيقت نمونه
                  .زد در بني انساهنا قدم می

و بايد با زنده نگه داشتن ياد او خود را به . او رمحتی بود برای جهان و جهانيان
  .اخالق و رفتار او زينت و زيبائی بخشيم

شايسته است در اين روزگاری كه برشيت از كالبد انسانيت خود بريون خزيده, 
بها را تكان عقلها را زنده, وجداهنا را بيدار و قل با تازه كردن ياد رسول اكرم 

  . حممد; بزرگمرد تاريخ برشيت را داد تا دريابند پيام
و با زنده نمودن نام او, رسالت و پيام او را به مسلامنان تذكر داد, و به آهنا 

  .باشند آموخت كه بايد چون رسول خدا 
و ا«  جُ رْ انَ يَ نَةٌ ملَِّن كَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاَِّ أُسْ سُ مْ يفِ رَ كُ انَ لَ دْ كَ قَ رَ لَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ اآلْ يَوْ الْ هللاََّ وَ

ثِرياً  پيغمرب  )شيوه پندار و گفتار و كردار(رسمشق و الگوي زيبائي در  {» اهللاََّ كَ
اميد به خدا  ):داراي سه ويژگي باشند (براي كساين كه . خدا براي شام است 

 سوره مباركه. (} و خداي را بسيار ياد كنند ,و جوياي قيامت باشند ,داشته
  )21/احزاب

مسلامنان را بسوی  و با يادآوری آهنا به مقام و منزلت انسانی رسول خدا 
پيامنی و برادری در برابر موجهای هولناک و وحشی  وحدت اسالمی و هم
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و چه رشم . صهيونيستها و انساهنای حيوان صفت و خونخوار غرب سوق داد
نامد (رشمی به  ل بیآور است كه در بسياری از كشورهايی كه خود را با كام

انسانيت و اخالق و رمحت و شفقت و مهر پدری برشيت; حرضت رسول 
دهند, جالدان ددمنش و درنده حيوان صفت از  اكرم; حممد جمتبی نسبت می

رخيتن خون مظلوم و به دار آوخيتن بيگناه و به زندان انداختن ستمديده و در زير 
آيا اين . ورزند ه هيچ ابائی نمیشالقهای شكنجه و عذاب انداختن مردم بيچار

                                  !نيست? اهانت به رسول خدا 
و چه رشم آور و ننگني است كه در بسياری از كشورهايی كه خود را به آن مقام 

دهند از آزادی و  , و يا اهل بيت او نسبت میواالی عصمت و طهارت 
آيا اين اهانت به ! يچ خرب و اثری نيستعدالت اجتامعی و برابری و برادری ه

          !مقام واالی آن حرضت و تعاليم دين مبني اسالم نيست?
و چه رشم آور و ننگني است كه در بسياری از كشورهايی كه خود را مسلامن 

نامند, كسانی كه خود را پارسا و زاهد و پرهيزگار, و ناميندگان بر حق دين  می
به جاه و مقام و كرسی و رياستی چند روزه, خوهنای خوانند برای رسيدن  می

ريزند, در حاليكه نزد خداوند ارزش خون  گلگون فرزندان ملت را به زمني می
                                  ! ی كعبه با ارزشرت است و جان يک مسلامن از خانه
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در زمان : اند گفته آمنه; مادر پيامرب اكرم : اند سريت نگاران آورده
بارداری آن حرضت هيچ احساس سنگينی نكردم, و وقتی بدنيا 

ا از رشق تا غرب آمد مهراه با او نوری پديد آمد كه دنيا ر
                 .دربرگرفت

ابن عساكر و ابو نعيم از پرس عموی پيامرب; عبداهللا پرس عباس 
وقتی پيامرب  متولد شد, : اند كه ايشان گفتند آورده) رضی اهللا عنه(

پدربزرگشان عبداملطلب از فرط شادی گوسفندی قربانی كرد, و 
برخی به او . فته ـ ناميدـ مورد ستايش قرار گر "حممد"اش را  نوه

گذاشتی, و نام يكی از پدرانش را بر  "حممد"چرا نام او را : گفتند
خواهم خداوند  با اين نام, می: گذاری? عبد املطلب گفت او نمی

او را در آسامهنا تعريف كند, و مردم بر روی زمني مدح و ستايش او 
                                 .گويند

                                                                                                                        

ساكن ميخانه باش و مردم   مي بخور منرب بسوزان آتش اندر كعبه زن 
 آزاري نكن
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  وفات پدر
ارش مشهور سريت نگاران بر اين است كه; وفات پدر گز

البته در . آن حرضت ـ مدتی پس از بار دارشدن آمنه ـ بوده است
روايتی نيز آمده كه چند ماه بعد از والدت پيامرب پدرشان وفات 

 .كردند
  شريخوارگی

در روزهای ابتدای تولد اين نوزاد مبارک ثويبه كنيز ابوهلب 
 ب از شدت خوشحالی تولد پيامرب اكرم ابوهل. او را شري داد

ی بنی  پس از آن حليمه سعديه از قبيله. كنيزش ثويبه را آزاد كرد
سعد كودک خردسال را برای شري دادن ـ بنا به عادت عرهبای آن 

ی خود برد و نزديک به پنج سال كودک در آنجا  روز ـ به منطقه
وی در مهني مدت حكايت بسيار عجيب شستش. پرورش يافت

ای برای حوادث  بعنوان اشاره و مقدمه ملكوتی قلب پيامرب 
گروهی از فرشتگان كودک خردسال . بزرگ آينده صورت گرفت
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اش را گشودند, و قلبش را بريون آورده,  را در بيابان گرفته سينه
ی شيطان و نفس اماره را از آن بريون  شستشو دادند و هبره

پر از نور و حكمت و مهربانی  و پس از آنكه خداوند آنرا. كشيدند
                                         .و رمحت و شفقت و حمبت گردانيد در جای خود بازگردانيدند

حليمه از اين حادثه بسيار وحشتزده و هراسان شد, و كودک را 
البته مادر . و حكايت را برايش تعريف نمود. فورا نزد مادرش آورد

 .ين حكايت بسيار عجيب هرگز وحشتزده نشدپيامرب از شنيدن ا
بر اين اعتقادند كه اين  "سهيلی"نگاران امثال  برخی از سريت

 پاكسازی و طهارت ملكوتی و رمزی دوبار برای پيامرب خدا 
         !صورت گرفت

كه بدان صورت قلب . در زمان كودكی آن حرضت بار اول;
         .ن پاكسازی شديابی اهريمن بدا مباركشان از شيطان و راه

وقتی خداوند متعال او را برای سفر ملكوتی آسامن آماده  باردوم;
خداوند باطن و ظاهر . ساخت, تا بر فرشتگان آسامن نامز گذارد
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پيامرب را تقدس داده پاک سازی جمدد نمود, و كالبدشان را رسشار 
 .حكمت و ايامن نمود

  وفات مادر بزرگوارشان
سال بيشرت نداشت, مادرشان او  ٦وقتی كودک خردسال 

را برای زيارت برخی از خويشان و آشنائی با دائيهای پدربزرگيش 
كه در آنروز يثرب نام (ی بنی عدی بن النجار به شهر مدينه  از قبيله
در راه بازگشت . برد, و مدت يكامه در نزد خويشانش ماند) داشت

                 .ت كردندوفا "أبواء"ی  به مكه مادر بزرگوارشان در منطقه
 نگاران تصويری بسيار گويا از وفای پيامرب خدا  سريت
تقريبا  هجری, روزی كه پيامرب خدا  ٨و آن در سال . اند آورده
برای فتح  وقتی پيامرب خدا . سال عمر داشتند, اتفاق افتاد ٦٠

مادرش . افتاد "ابواء"مكه لشكركشی كرد, در مسري راه گزرش از 
ياد آورده از خداوند متعال خواست بدو اجازه دهد قرب مادرش را ب

پيامرب خدا . ای داد خداوند به پيامربش چنني اجازه. را زيارت كند
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  بر قرب مادرش بسيار گريست, و متام مهراهان آن حرضت نيز از
قربها را : فرمودند آنگاه آن حرضت . گريه ايشان به گريه افتادند

زيارت قربها انسان را به مرگ يادآوری  زيارت كنيد, چرا كه
                                 .)١(كند می

پس از وفات مادرشان, ام ايمن كنيزی كه از پدرشان به ارث برده 
بودند, در زير رعايت پدربزرگشان; عبداملطلب, پرورش پيامرب را 

و وقتی پيامرب به هشت سالگی رسيد پدربزرگش . به عهده گرفت
از اينكه وصيت نمود رسپرستی پيامرب را عمويش; ابوطالب, پس 

 .بر عهده گريد, رخت از دنيا بربست
ابوطالب پس از عبداملطلب رسپرستی پيامرب را به هبرتين صورت 
بر عهده گرفت, و هنگامی كه حرضت حممد به پيامربی برگزيده 

و توان شد ابوطالب با وجود اينكه به او ايامن نياورد, با متام قدرت 

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
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خدمات ارزشمند . خود در كنار پيامرب ايستاد و او را ياری نمود
ی او از پيامرب مهواره قابل  ابوطالب و پشتيبانی بسيار جوانمردانه

هر چند ايامن نياوردنش برای پيامرب خدا كه او . ارج و تقدير است
و در روايتی از پيامرب . را بسيار دوست داشت بسيار دردناک بود

اند خداوند در روز قيامت عذاب  ابت است كه فرمودهث خدا 
كفر ورزيدن ابوطالب را بخاطر زمحات بيدريغ و خدمات شايانش 

                         .كند كم می به اسالم و پيامرب اكرم 
  حفاظت خداوند متعال پيامربش را از پليدی جاهليت 

رورش خداوند متعال پيامربش را از كودكی در پناه خود پ
نفرت . داده از پليدهيا و زشتيهای جاهليت بكلی دور نگه داشت

ورزيدن به بتها و احرتام قائل نشدن به آهنا در فطرت و رسشت 
او نه تنها هرگز بتی را عبادت نكرد, بلكه . پيامرب هناده شده بود

بندوبار و  ی بی و در جامعه. هرگز برای بتها احرتامی قائل نبود
ز رشاب ننوشيد, و هرگز در فسق و فجور و پرفساد مكه, هرگ
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و از مهان . مهار قريش رشكت نكرد فساد و فحشا با جوانان بی
ی  روزهای اول كودكی از متام عيبها پاک بود, و خداوند او را با مهه

شهرت . اخالق زيبنده و كارهای شايسته زينت بخشيده بود
. اهل مكه بودپاكدامنی و اخالق واالی پيامرب زبانزد خاص و عام 

                                                 .شناختند دار درستكار ـ صادق امني ـ می و آهنا او را به امانت
در ديوار كعبه خود بيانگر مكانت  "حجر األسود"ی نصب  وقصه

ی آن حرضت در بني اهل مكه است, كه چگونه و  و جايگاه ويژه
ام قائل بودند, و به او اعتامد داشتند, و تا چه اندازه برای او احرت

                         .كردند حرفش را قبول می
حكايت از اين قرار بود كه اهل مكه پس از بازسازی جمدد خانه 
كعبه, در گذاشتن حجر األسود در جايش با هم بشدت اختالف 

خواست رشف ثابت كردن حجر  ای می هر قبيله و خانواده. كردند
تا نامش در تاريخ خانه كعبه . سود را بخود اختصاص دهداأل

                 .ماندگار گردد
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ور شد كه برخی از قبائل كمر  آتش اين اختالف تا حدی شعله
در هنايت مهه بر اين اتفاق . جنگ بسته برای خونريزی آماده شدند

ی عبداملطلب; جوانی كه در امانتداری و  كردند كه هر چه نوه
و حكمت و درايت و اخالقش رسآمد اهل زمان خود  صداقت

است, تصميم گريد آنرا آويزه گوشهايشان كرده, رس طاعت در 
                 .مقابل آن خم كنند

كه در آن روزها هنوز به پيامربی برگزيده نشده  حرضت حممد 
ای  مانند خود, از آهنا خواست تا پارچه بود, با حكمت و درايت بی

را در وسط آن پارچه هناد, و  "حجر األسود"سپس . اورندبزرگ بي
ای از پارچه را گرفته, حجر  ای خواست تا گوشه از هر قبيله

سپس . شود نزديک كنند األسود را بلند كرده بجائی كه نصب می
را با دستان مباركشان گرفته در جای خود نصب  "حجر األسود"

                                         .كردند
های عرب  ی آن حرضت متام قبيله با اين سياست و درايت حكيامنه
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ی آتشی كه كمی مانده بود خشک و تر را  راضی شدند, و فتنه
بسوزاند, و مكه را به قربستانی خاموش بدل سازد از دهلا فروكش 

                         .كرد, و مهه راضی و خشنود به زندگی آرام خود بازگشتند
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  درس سوم
  ازدواج پيامرب اكرم 

  

سالگی با خدجيه كربی كه زنی  ٢٥در سن  پيامرب خدا 
 .ساله بود ازدواج كرد ٤٠

كرد  دار و تاجر بود, و پيامرب را كه نزد او كار می خدجيه زنی رسمايه
. برای جتارتی به رسزمني شام فرستاد "ميرسه"مهراه با غالمش 

الق واال, و امانتداری و ميرسه در اين سفر بشدت جمذوب اخ
ی پيامرب خدا شد, و وقتی از سفر  راستگويی و شخصيت ويژه

بازگشت هر آنچه در سفر از پيامرب ديده بود را برای رسورش 
 خدجيه پس از درک شخصيت حرضت حممد . خدجيه بازگو كرد

                         .به آنحرضت عالقمند شده, با ايشان ازدواج كرد
خدجيه كربی سه . سال دوام پيدا كرد ٢٥زدواج با بركت مدت اين ا

سال  ٦٥به مدينه, در حاليكه  سال قبل از هجرت پيامرب اكرم 
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خدجيه . ساله را تنها گذاشته بديار باقی شتافت ٥٠داشت, پيامرب 
و . مهرس آنحرضت و ابوطالب عمويشان در يک سال وفات كردند

ت دو پايگاه و ستون بسيار مهم, و پيامرب كه با رفتن آن دو در حقيق
دو پشتيبان نريومند, و دو دوست و عزيزش را از دست داده بود 

ای كه آن سال در نزد مسلامنان به سال  بسيار ناراحت شد, بگونه
         .و حزن شهرت يافت "اندوه"

پس از وفات خدجيه كربی برای حل و فصل كردن  پيامرب اكرم 
جامعه, و بخاطر حكمتهايی بسيار عميق و مسائل بسيار مهمی در 

دقيق, و رسيدن به اهدافی بسيار واال و جليل ازدواجهای متعددی 
 .كردند

سال از او  ١٥متام جوانيشان را در كنار زنی كه  حرضت حممد 
سال زندگی مشرتک در آن  ٢٥بزرگرت بود گذرانيد و در طول 

ی از عادات و ای كه جتديد فراش و ازدواجهای متعدد يك جامعه
و توجه به اين نقطه . رسوم آن بود هرگز با زنی ديگر ازدواج نكرد
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

ی حقيقت دروغ و مكر و حيله و كينه و دشمنی برخی  بر مال كننده
از رشق شناسان غربی است كه از روی خباثت و حتريف واقعيتها 

را فردی ـ العياذ باهللا ـ شهوانی كه دنبال خوشگذرانی  پيامرب خدا 
                         !كنند معرفی می بود

, متام مدت دانند پيامرب خدا  اين افراد مغرض با وجود اينكه می
ی آن است ـ خود را با  جوانی ـ كه شهوت انسان در باالترين درجه

كنم  البته گامن نمی. سال از او پريتر بود گذرانيد ١٥بيوه زنی كه 
ا كنند كه شهوت در متام اين توز و مغرض ادع اين مسترشقان كينه

سالگی فوران كرده  ٥٠مدت طوالنی خاموش بوده, و پس از 
تواند دليلی باشد بر محاقت  چون ادعائی اينچنينی تنها می! است?

                                                 .كند و ديوانگی كسی كه چنني ادعائی می
مغرض را تنها برخی از مزه و  البته اين ادعای مسخره و بی

رقصند مطرح  توز, و كسانی كه با ساز آهنا می مسترشقان غربی كينه
و . اند ی عامل و آدم كرده اند, كه با طرح آن خود را مسخره ساخته
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بسياری از علامء و انديشمندان غربی با شدت با اين ديد منفی و 
مغرضانه كه با منطق و واقعيت كامال در تضاد است خمالفت 

                                                         .اند كرده
از  "لورافيشيا فاغلريی"پژوهشگر رسشناس ايتاليايی خانم دكرت 

مجله كسانی است كه انگشت بر حقيقت هناده, با عقل و منطق 
: گويد او می. درست قضيه را مورد بحث و بررسی قرار داده است

را كه غريزه جنسی در انسان در باالترين حممد متام مدت جوانيش 
با وجودی كه در جامعه عربی ـ قبل از . درجه و قدرت خود است
زيست كه در آن خانواده به عنوان كيان  اسالم ـ آن دوران می

اجتامعی و مستقل تا حد بسيار زيادی به كلی وجود نداشت, و يا 
عده و اساس در حال اهنيار بود, و در آن جامعه چند مهرسی يک قا
در . امهيت بود بود, و طالق نيز تا آخرين حد تصور آسان و بی

ای حممد تنها با يک مهرس كه زنی بود بنام خدجيه كه از  چنني جامعه
سال زندگی  ٢٥و در طول . او بسيار بزرگرت بود ازدواج كرد
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مشرتک مهرسی بسيار خملص و وفادار بود كه زنش را بسيار 
روزی كه خدجيه وفات كرد هرگز ازدواج و او تا . دوست داشت
اما ازدواجهای ديگرشان پس از وفات خدجيه و پس . ديگری ننمود

و البته هر يک از ازدواجهايش از روی . سالگی بود ٥٠از عمر 
خواست با  مثال; می. سببی اجتامعی و يا سياسی بوده است

االيی ازدواجی زهنايی كه در تقوا و پرهيزگاری و ايامن به مراتب و
اند را مورد تكريم واحرتامش قرار داده منزلت آهنا را در  دست يافته

جامعه باال بربد, و با برخی ازدواجها روابط اجتامعی و نسبی با 
كرد تا راهی جديد برای  برخی از عشاير و قبائل ديگر بر پا می

                                                         .گسرتش اسالم پيدا كند
با هيچ دخرتی, و يا ) رضی اهللا عنها(بجز عائشه  حرضت حممد 

زنی جوان ازدواج نكردند, متام مهرسان ديگر آن حرضت 
آيا اين شهوترانی . خانمهايی بيوه بودند كه عمری از آهنا گذشته بود

ای كاش كسانی كه چنني حرفهايی پوچ را طوطی وار ! است?
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         .ايشان هبا دهندكنند كمی به عقله تكرار می
و شايد هم احيانا ! فردی از برش بود, و خدا نبود حرضت حممد 

كرده, چرا كه  به اميد اينكه صاحب پرسی شود ازدواج می
پرسهايی كه از مهرسش خدجيه متولد شدند مهه وفات كردند, و 

         .تنها چهار دخرت از خدجيه برای پيامرب باقی ماند
پيامرب از وضع اقتصادی خوبی برخوردار نبود,  با وجود اينكه

و مهيشه . ی بزرگش را خود بر دوش داشت رسپرستی اين خانواده
كردند, و  عدالت و برابری كامل را در بني مهرسانش مراعات می

                 .هرگز كسی از آهنا را بر ديگری برتری ندادند
سنت پيامربان پيش در تعدد ازدواجهايش بر روش و  پيامرب خدا 

و . و غريه عمل كردند) عليه السالم(از خود چون حرضت موسی 
كسی بر ازدواجهای متعدد آن پيامربان كوچكرتين اعرتاضی نكرده 

آيا اين بدين دليل است كه ما از تفاصيل زندگی آهنا . است
اطالع هستيم, در حاليكه از كوچک و بزرگ زندگی خانوادگی  بی
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         .)١( داريمخرب پيامرب اكرم 

                                                           

. ١٢١ـ١٢٠/, دكرت عامد الدين خليل, ص"قالوا عن اإلسالم"كتاب : نگا. )١(
لورافيشيا "اثر پژوهشگر ايتاليايی خانم دكرت  "دفاع عن اإلسالم"برگرفته از كتاب 

 ."فاغلريی
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  مهرسان پيامرب خدا 
در كهنسالی پس از وفات خدجيه كربی با  پيامرب خدا 

پس از او با عائشه . ازدواج كردند "سودة دخرت زمعة"زنی بنام 
دخرت نزديكرتين ياران و دست پروردها و شاگردانش; ابوبكر 

خرتی صديق ـ رضی اهللا عنه ـ ازدواج كردند, كه البته او تنها د
 .بودند كه پيامرب با او ازدواج كردند

سپس با حفصه دخرت عمر بن اخلطاب كه پس از ابوبكر نزديكرتين 
توان گفت ابوبكر دست  می. به ايشان بود ياران رسول خدا 

         .راست پيامرب و عمر دست چپ ايشان بودند
سپس با زينب دخرت خزيمه بن احلارث, و سپس با ام سلمه كه 

بود, و مهچنني با زينب دخرت جحش و با  "هند دخرت اميه" نامش
جويريه بنت احلارث, و با ام حبيبه دخرت ابوسفيان, و پس از فتح 
خيرب و درهم كوبيده شدن هيوديانی كه به پيامرب خيانت كرده بودند 

ميمونه بنت احلارث "با صفيه بنت حيی رسدار هيوديان, و اخريا با 
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 و اين آخرين ازدواج پيامرب . ازدواج كردندـ رضی اهللا عنهن ـ  "
 .بود
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  درس چهارم
  و دعوت خويشاوندان بر انگيخته شدن پيامرب 

  

سالگی كه عمر كامل انسان  ٤٠در سن  حرضت حممد 
ی وحی در روز  فرشته. است, به مقام واالی نبوت برانگيخته شد

         .نازل شدرمضان برای اولني بار در غار حراء بر پيامرب  ١٧دوشنبه 
نشينی و دوری از شهر و  قبل از اين تاريخ خداوند عالقه به گوشه

تفكر وانديشه در آفرينش آسامهنا و زمني را در قلب پيامرب زنده 
روزهای متامدی در غار حراء با خود  پيامرب خدا . كرده بود

نشست, و در خلقت و آفرينش انسان و خدای عامليان  می
ای كه مأمور ابالغ پيک  اينكه به فرمان حق فرشته انديشيد, تا می

                                 .پروردگار به برش است از آسامن بسوی او فرستاده شد
 حرضت حممد ! بخوان: چون فرشته به پيامرب رسيد بدو گفت
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         !دانم من خواندن نمی: حريتزده در جواب گفت
: سپس به او گفت. شدت فشار دادفرشته او را در بغل گرفته ب

من خواندن : باز در جواب گفت حرضت حممد . بخوان
ی اول  آيه ٥آنگاه فرشته . بار تكرار شد اين حركت سه. دانم نمی

                                 :تالوت كرد ی علق را بر پيامرب اكرم  سوره مباركه
® ù&tø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈|¡ΣM}$# ô⎯ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ 

ù&tø%$# y7š/u‘uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s)ø9$$Î/ ∩⊆∪ zΟ̄=tæ z⎯≈|¡ΣM}$# 

$tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ 〈 ]٥ – ١: العلق.[ 
 )١(آفريده; ] مهه آفريده ها را[بخوان به نام پروردگارت كه {
بخوان در حالی  )٢(. انسان را از علق به وجود آورد] مهان كه[

مهان كه به  )٣(. است] كريامن[كه پروردگارت كريم ترين 
به انسان آنچه را نمی دانست تعليم ] و[ )٤(وسيله قلم آموخت, 
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 })٥(. داد
كه از اين واقعه بسيار هراسان شده بود, و  حرضت حممد 

حقيقت ماجرا را تا بدان وقت بخوبی هضم نكرده بود, در حاليكه 
) رضی اهللا عنها(لرزيد خود را به مهرسش خدجيه  خود میبشدت ب

خدجيه مهربان . رسانيد, و او را از آنچه گذشت آگاه ساخت
ی خري  اين مژده. هيچ هنراس: مهرسش را آرامش داده بدو گفت

كند; چرا كه تو  بخدا سوگند خداوند هرگز تو را ضايع نمی. است
انتداری, به ضعيفان كنی, و راستگو و ام به خويشانت رسيدگی می

كنی, مهامنواز  كار و روزگاران را ياری می رسی, بی و مستمدان می
                                                                                 ...كنی ها را كمک می زده هستی, و درماندگان و مصيبت

رس عمويش سپس خدجيه دست پيامرب را گرفته فورا او را نزد پ
كه فردی عامل ودانا بود كه در زمان جاهليت به  "ورقة بن نوفل"

گرويده بود, و زبان عربانی را ) عليه السالم(دين حرضت مسيح 
نيز آموخته بود, مقداری از انجيل را با توفيق اهلی به عربی ترمجه 
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در آن روزها ورقه از شدت پريی و ناتوانی . كرده بود, برد
خدجيه بدو . ديد دست داده بود و چيزی نمیچشمهايش را از 

ورقه از ! ات بشنو كه چه ديده? پرس عمو, از برادر زاده: گفت
                         ای? بگو برادر زاده, چه ديده: پرسيد پيامرب 

حكايت آنچه بر او گذشته بود را برای ورقه تعريف  پيامرب اكرم 
 .كرد

ای است كه خداوند بر  ان فرشتهاين مه: ورقه با خوشحالی گفت
آه, خدای من, ای . نازل كرده بود) عليه السالم(حرضت موسی 
داشتم, و ای كاش آن روز كه قومت شام را از  كاش قدرتی می

                         .رانند زنده باشم ديارت می
         !رانند آيا آهنا مرا از خود می: پيامرب با تعجب پرسيد

ای  آری, هيچ كسی با آنچه تو برای قومت آورده: ورقه گفت
ولی اگر در آن روز زنده . نيامده, مگر اينكه آزار و اذيت شده است

چند روزی از . باشم با متام قدرت و نريويم تو را ياری خواهم داد
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         . اين واقعه نگذشته بود كه ورقه چشم از جهان فروبست
اين بود كه تا مدتی وحی از پس از اين حادثه; حكمت اهلی بر 

قطع شود, پيامرب با كامل شوق و اشتياق منتظر آمدن  پيامرب خدا 
از اينرو پيامرب بشدت . جمدد پيک آسامن بود, ولی خربی نيامد

 .غمگني شده بود
ای  پس از مدتی فرشته در حاليكه بني زمني وآسامن روی صندلی

داده, بدو مژده داد كه  نشسته بود بر پيامرب ظاهر شده او را دلداری
وقتی پيامرب فرشته را با آن هيبت و . او پيامرب واقعی خداوندست

و با رسعت خودش را به خدجيه رسانيد, . عظمت ديد از او ترسيد
         .مرا بپوشانيد, حلافی رويم بيندازيد: و گفت

 :در اينجا بود كه آيات مباركه ابتدای سوره املدثر نازل شد
® $pκš‰r'̄≈tƒ ãÏoO£‰ßϑø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7−/u‘uρ ÷Éi9s3sù ∩⊂∪ y7t/$u‹ÏOuρ 

öÎdγsÜsù 〈 ] ْثِّر  ].٤ – ١: املدَّ
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 )١()! و در بسرت آرميده(ای جامه خواب به خود پيچيده {
و پروردگارت را  )٢(, )و عامليان را بيم ده(برخيز و انذار كن 

 })٤(و لباست را پاک كن,  )٣(بزرگ بشامر, 
در اين آيات خداوند متعال پيامربش را به دعوت كردن قوم خود  

به اسالم و بازداشتن آهنا از آنچه با دين و فطرت در تضاد است, 
. امر كرد و بدو دستور داد تا بزرگی و عظمت خداوند را بيان دارد

 .و خودش را از گناهان و لغزشها پاک سازد
او بدرستی پيام آور و رسول دريافت كه  بدينصورت پيامرب اكرم 

خداست, كمر طاعت بسته, آستني فعاليت و تالش باال زده, به 
هبرتين صورت از مسئوليت ادای امانت اهلی, و رساندن پيام 

و در اين راه از هيچ جهد و تالشی . ملكوتی او به بندگانش برآمد
 .دريغ نكرد

مهه را بسوی سعادت و رستگاری  حرضت رسول اهللا 
ها,  ها و برده اند, ودعوتش را به بزرگان و كوچكان, آزادهخو می
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تعداد اندكی از هر قبيله و . زن و مرد, رسخ و سياه, تقديم داشت
قومی كه خداوند متعال قلبهايشان را بسوی نور گشوده بود, و 
توانستند اين دين واال را درک كنند, با اختيار و اراده و باور قلبی 

                         .و لبيک گفته به دين مبني اسالم گرويدندخود به ندای ملكوتی ا
شيادان و سودجويان مكه احساس كردند با گرايش مردم به دعوت 

و يكتاپرستی, بازار مذمب فروشی آهنا به كساد  رسول اهللا 
نشيند, و چون  خواهد گرائيد, و زعامت و رهربی آهنا به گل می

هان جلوی دعوت حق قد علم كنند, به توانستند با دليل و بر نمی
قلدری و زور متوسل شده, رشوع كردند به آزار و اذيت و شكنجه 

                 .و عذاب مؤمنان
ی عمويش ابوطالب كه از رسان  خداوند متعال پيامرب را بوسيله

ی مردم از  رفت, و در بني مهه مذهبی و قابل احرتام مكه به شامر می
خاصی برخوردار بود, و از ريش سفيدان مكه  احرتام و جايگاه

ی رسان فتنه در پناه خود  شد, از چنگ مكر و حيله شمرده می



٦١ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

و پس از . را بسيار دوست داشت ابوطالب رسول خدا . گرفت
پدرش عبداملطلب مسئوليت رعايت و رسپرستی پيامرب را بدوش 

را  و قريشيان كه شدت عالقه و حمبت ابوطالب به او. گرفته بود
                                                         .كردند در مورد پيامرب با او بحث كنند دانستند جرأت نمی می

ترسيدند كه  بخصوص كه ابوطالب بر دين قريشيان بود, و آهنا می
اگر بدو فشار آورند, شايد از دين پدرانش برگردد و به رسول خدا 

 ی مكه بشدت  ه در اين صورت جبههو يارانش بپيوندد, ك
                     .شد دگرگون می

سه سال اول دعوتش را در  پيامرب خدا : گويد امام ابن جوزی می
         :پنهانی كامل رشوع كرد, سپس خداوند بدو دستور داد

® ÷íy‰ô¹$$sù $yϑÎ/ ãtΒ÷σè? 〈 ]ر  ] ٩٤: احلجْ
كه (شوي  ن فرمان داده ميپس آشكارا بيان كن آنچه را كه بدا{

 } )دعوت حق است
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 .پيامرب دعوتش را آشكار نمودآنگاه 
 :و وقتی آيه

® ö‘É‹Ρr&uρ y7s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø%F{$# 〈 ]٢١٤: الشعراء .[ 
 }هشدار ده ] از عاقبت اعامل زشت[و خويشان نزديكت را {

: رفته جار زد "صفا"آن حرضت بر باالی كوه . بر پيامرب نازل شد
 !ی مردمآها

هراسان بسوی او دويدند,  مردم با شنيدن صدای رسول خدا 
ای : زد شدند و پيامرب صدا می مردم كم كم زير كوه مجع می

ای ! ای نوادگان عبدمناف! ی فالن ای قبيله! فرزندان فالنی
                                 !..ی عبداملطلب خانواده

واده, و فاميل فاميل, و دسته با صدای پيامرب مردم خانواده خان
ی اهل مكه به  وقتی مهه. رسانيدند دسته, خودشان را كنار كوه می

آيا اگر به ! ای مردم مكه: به آهنا گفت آنجا رسيدند پيامرب خدا 
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گفتم, لشكری از دشمن از پشت اين كوه به جنگ شام  شام می
                                         كرديد? آيا حرفم را باور می. آيد می

         .ايم ما هرگز از شام دروغی نشنيده! آری: مهه يكصدا گفتند
من شام را از عذاب و ! پس ای مردم: فرمودند آنگاه رسول خدا 

         .دارم بازخواست بسيار سخت خداوند برحذر می
ترين دشمنان و خمالفان او  عموی پيامرب ابوهلب كه از رسسخت

آيا برای اين حرفهای پوچ, ما را ! خاک بر رست: برآورد بود, داد
سپس برخواست و مردم را متفرق ! از كار و روزگار انداختی?

         .نمود
 :را نازل كرد "تبت"اينجا بود كه خداوند متعال سوره 

تَبَّ  ® َبٍ وَ ا أَيبِ هلَ دَ بَّتْ يَ بَ   * تَ سَ ا كَ مَ هُ وَ الُ نْهُ مَ نَى عَ ا أَغْ   * مَ
َبٍ سَ  اتَ هلَ اراً ذَ ىلَ نَ َطَبِ   *   يَصْ ةَ احلْ َّالَ هُ محَ أَتُ رَ امْ بْلٌ *  وَ ا حَ هَ يدِ يفِ جِ

دٍ  سَ    〉 مِّن مَّ
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دارائي و )١()! و مرگ بر او باد(بريده باد هر دو دست ابوهلب {
سودي بدو  ,به دست آورده است )از شغل و مقام(آنچه 
به آتش ) 2( )ندرها و او را از آتش دوزخ نمي(رساند  نمي

ور  كش و شعله بزرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت كه زبانه
در اينجا آتش بيار (و مهچنني مهرسش كه ) 3.(خواهد بود 

كش خواهد  هيزم )چني است در آنجا بدبخت و معركه و سخن
اي از الياف است  در گردنش رشته طناب تافته و بافته) 4.(بود 

)5({. 
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  پنجمدرس 
  ر اسالمآغاز انتشا

 

برخوردی ناروا  بعد از اينكه اهل طائف با پيامرب اكرم 
داشتند و او را به باد مسخره گرفته با سنگ و دشنام و ناسزا از خود 
راندند پيامرب بار دگر به مكه بازگشت, و در زير محايت مطعم بن 

 .عدی وارد شهر شد
اب و در ميان اين فضای پر از دروغ و مكر و حيله و شكنجه و عذ

حمارصه, خداوند برای اينكه به پيامربش قوت قلب بيشرتی بدهد تا 
ارساء و "در دعوتش ثابت قدمرت گردد, او را به ميهامنی خود به 

هايی از عظمت و بزرگی خود را به او  دعوت كرده, نشانه "معراج
با عروج به آسامهنا و ديدن و ملس كردن  پيامرب خدا . نشان داد

ار بزرگ از آيات قدرت و نريوی بيكران اهلی و هايی بسي نشانه
عالمات بزرگی و جالل و مجال پروردگار يكتا, و با ديدن 
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فرشتگانی كه چون رسبازان مهيشه كمر به طاعت و بندگی خداوند 
تا با . اند, قوت قلب و نريو و توان جديدی در او دميده شد بسته

چنان ادامه روحيه و تالش و كوششی خستگی ناپذير راهش را مه
                         .دهد

شبانه از مسجد حرام در مكه بسوی  در ارساء; پيامرب اكرم 
مسجد اقصی در بيت املقدس رفتند, و البته در مهان شب 

و معراج به سفر ملكوتی پيامرب به آسامهنا, و ديدارش با . بازگشتند
امزهای شود, و در اين سفر ن پيامربان و دنيای غيب گفته می

         .فرض شد پنجگانه بر پيامرب خدا 
ی رسشار از معانی  ی بسيار عجيب و معجزه قبول اين حادثه

قدرت پروردگار برای بسياری از مردمی كه هنوز ايامن در 
و چون . قلبهايشان بخوبی رسوخ نكرده بود بسيار سنگني آمد

ب و غربالی باعث شد كسانی كه اسالمشان پوستی بود و به قل
                 .دلشان نرسيده بود از اسالم بازگردند
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مرشكان قريش با شنيدن اين حادثه فرصت را برای فتنه افروزی در 
برخی از آهنا خواستند . بني مسلامنان بسيار مهيا و مناسب ديدند

كوه استوار ايامن در دل اولني مرد مؤمن و نزديكرتين شخص به 
فورا خود را به . وزير او را متزلزل كنند و مستشار و پيامرب اكرم 

ابوبكر صديق كه هنوز از واقعه خرب نداشت رسانيده با پوزخندی 
كند  ادعا می! كند? ای رفيقت چه ادعاها می آيا شنيده: بدو گفتند

                         !ديشب به بيت املقدس رفته و بازگشته
آيا خود : ام به آهنا گفتابوبكر; رمز ايامن و پايداری و صداقت آر

ابوبكر با ! آری: ای رسداده گفتند اند? آهنا خنده پيامرب چنني فرموده
اگر حرف شام درست باشد, و پيامرب : ايامن كامل از ته دل گفت

آهنا حريتزده به . چنني فرموده باشند, حرفشان كامال درست است
بيت املقدس  كنی كه او ديشب به آيا باور می: ابوبكر نگريسته گفتند

                         !رفته, قبل از صبح بازگشته است?
من او را در مواردی بسيار ! آری: ابوبكر لبخندی زده گفت
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من باور دارم كه صبح و شام . تر از اين باور دارم بزرگرت و عجيب
                 !رسد, اين كجا و آن كجا? وحی از آسامن بدو می

ن موقف جوانمردانه و مؤمنانه, و كامل عقل و اين حادثه, و اي
رشادت و دور انديشی ابوبكر, و فهم واال و ايامن راسخ و عميق او 

 .)١(را پيامرب به او هديه كرد "صديق"بود كه لقب 

                                                           

انه های شكنجه تازي. مكه مهه قدرت وتوانش را سد راه پيامرب نموده بود. )١(
الشه های نيم جان مؤمنان در . وتعذيب خون ياران رسول خدا را می مكيد

پيامرب خدا پشتوانه سياسی وامنيتی ـ ابو . كوچه و بازار مكه نفس نفس می زد
گويا . طالب ـ وسند اقتصادی, مهرس ويارش ـ خدجيه ـ را از دست داده بود

 ...ت نبودحبشه جای مناسبی برای پرورش نخبه های دعو
پيامرب خدا خودش را به قبيله های خمتلف عرب پيشنهاد كرده بود تا از او محايت 

اما چه كه شيطان در . كنند وبه سعادت ابدی دنيا وآخرت نايل گردند
پوستينهای مردم رخنه كرده بود و بر هر زبانی حلن دشمنی شيطان بود كه 

 .سخن می گفت
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ه چندانی نداشت ـ نيز از پيامرب با سنگ طائف ـ شهر رسسبزی كه از مكه فاصل
 ... وچوب استقبال كرده رس وپای مباركشان را خون آلود نمود

در اين فضای هولناک ورنج آوری كه مهه درهای زمني بر روی پيامرب خدا بسته 
شده بود تنها اميد به دروازه آسامن بود كه پيامرب در مناجاتی دلنشني آنرا حمكم 

 :كوبيد
, ضعيف وناتوان شده ام, راه وچاره ای جلوی خود نمی بينم, مردم بار اهلا(

ای مهربانرتين مهربانان, تو پروردگار .. مرا خوار وذليل كرده اند
وتو پروردگار منی, مرا برای چه كسی رها می كنی? برای .. ستمديدگانی

 بيگانه ای كه با خشونت مرا براند? يا برای دشمنی كه بر من چريه ساخته ای?
ولی رمحت .. با مهه اينها اگر تو از من خشمگني نيستی هيچ غمی ندارم

 .. وبخشايشت برايم سزاوارتر است
به نور وزيبايی صورتت كه تاريكيهای جهان را روشنايی بخشيده, وسعادت 
وشادكامی دنيا وآخرت از اوست پناه می برم از اينكه غضبت را بر من فرود 

 .ريه گرددآوری, يا اينكه خشمت بر من چ
مرا . ات دراز می كنم تا تو از من خشنود گردی دستان التامس وزاری بر درگه

    ...).هيچ نريو وتوان ووقدرتی نيست مگر در كنار تو وبا تو



٧٠ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

                                                                                                                        

اين صحنه دلنشينی كه بندگی را به هبرتين صورت تصوير می كرد, دل آسامن را 
رسول خدا .. ت آمدواز عرش اهلی دعوتنامه ای برای رسول هداي.. شكافت 

: گويا كه خداوند بدو می گفت.. برای سفری عاجل بسوی آسامهنا خواسته شد
ای بنده من اگر زمينيان به تو پشت كرده اند مژده بادا تو را كه آسامنيان از تو 

 .استقبال می كنند
ـ پيام گويايی بود كه به پيامرب ارساء ومعراج در واقع اين سفر ملكوتی ـ 

يش رنج وشكنجه وخون ودرد وأمل نشانه مقبوليت است وبرهان آموخت آزما
ودليل گويايی است كه خداوند بنده اش را دوست دارد واو را آزمايش 

اين روش وسنت خداست با عاشقان خود واين رويه .. وامتحان می كند
 .وسنت اهلی است با دعوتگران توحيد

شست ودر او روح جديدی  اين سفر ملكوتی رنج واندوه را از دل وروان پيامرب
از فعاليت وتالش واميد دميد, وبه او نويد مرحله ای جديد برای دعوت توحيد 

مرحله رهايی از درد ورنج وشكنجه ها, رهايی از مظلوميتها .. داد
 ..وستمديدگيها, پرواز بسوی قدرت ورهربی

 !..آيه ای در سوره •
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اين سوره با يک آيه از عجائب دلنشني ومعجزه آسای سوره ارساء اينست كه 
سپس سخن از . كه در آن مهه اين سفر ملكوتی خالصه شده آغاز می شود

هيوديان وبنی ارسائيل وديگر ملتها وپيامربانشان به ميان می آيد واز عاقبت 
 !..دردناک وعذاب هولناک آن ملتهای ظامل ورسكش سخن گفته می شود

ني آيه اول كه اسم وعنوان در يک ديد شايد كسی گامن برد كه هيچ ارتباطی ب
 !سوره را بخود اختصاص داده وساير سوره نيست?

ولی وقتی با دقت در سوره می نگری صدای زنگ خطر شديدی را می شنوی 
: كه دهلا را از جای می كند, گويا كه سوره بر گوشهای ظاملان داد می زند كه

اين .. يدآگاه باشيد وخوب گوشهايتان را باز كن!.. ای غافالن!.. هان
سخنهايی كه برايتان خوانده می شود واين حكايتهای هولناک ودردناكی كه می 
شنويد, متام اينها را كسی برايتان تعريف می كند كه مهني حاال از سفر معجزه 

او به چشامن . آسا وملكوتی ارساء ومعراج بازگشته وهنوز عرقش خشک نشده
پس به خدا وروز .. می كند خود ديده كه خداوند با ظاملان وستمگران چه

وأَنَّ  «:قيامتش ايامن آريد واز عاقبت آنان عربت گرييد وبه راه راست درآييد كه 
لِيامً  اباً أَ ذَ ُمْ عَ نَا هلَ تَدْ ةِ أَعْ رَ نُونَ بِاآلخِ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ ما برای (ـ  10/ـ سوره ارساء. »الَّ

 ).ی را ترتيب داده ايمآنانی كه بروز رستاخيز ايامن نمی آورند عذاب دردناك
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واين سوره با صدای بلند اعالم می كند كه هيود وبنی ارسائيل به برشيت ودين 
خدا خيانت كرده, بخود وبرشيت ظلم وستم روا داشته اند, پس شايستگی 

وخداوند ملت ديگری را از فرزندان اسامعيل . رهربيت دين خدا را ندارند
حال . سانيت را بداهنا سپرده استانتخاب نموده وپرچم هدايت ورهربی ان

 ...وقت آنست كه رهربيت روحی برشيت از ملتی به ملت ديگری منتقل گردد
اما چگونه? رسول خدا ويارانش هنوز در مكه حريان وپريشانند, امنيت از آهنا 
سلب شده, هر آن, گامن آن می رود كه پنجه خونخوار ظاملان وستمگران مكه 

 .د, وبرای مهيشه نام ورسم توحيد از زمني بركنده شودبر گردهنايشان چريه گرد
اين سؤال خود روشنگر آن است كه شمعی بر فرا راه اميد بر افروخته شده, 

شب . دعوت اسالم تا چندی ديگر از مرحله رنج وغم بريون خواهد جهيد
وخروس . تاريک ظلم وشكنجه برس رسيده وسپيدی سحر ناميان گشته است

 .اميد آماده خواندن شده استصبحگاهان رهايی و
اينجاست كه البالی سوره پتكهای آهنني هتديد را می بينيم كه بر رس ستمگران 

    : آيد قريش وظاملان وجباران روزگار فرود می



٧٣ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

                                                                                                                        

لُ  « وْ قَ ا الْ يْهَ لَ قَّ عَ ا فَحَ واْ فِيهَ قُ سَ فَ ا فَ فِيهَ َ رتْ نَا مُ رْ ةً أَمَ يَ رْ ْلِكَ قَ نَا أَن هنُّ دْ ا أَرَ إِذَ ا وَ نَاهَ رْ مَّ فَدَ
رياً  مِ اً *  تَدْ بِريَ هِ خَ بَادِ نُوبِ عِ بِّكَ بِذُ فَى بِرَ كَ دِ نُوحٍ وَ عْ ن بَ ونِ مِ رُ قُ نَ الْ نَا مِ لَكْ مْ أَهْ كَ وَ
رياً   ارساء/ 17_ 16 .» بَصِ

هر گاه بخواهيم شهر ودياری را نابود گردانيم, افراد دارا وخوشگذران  {ـ 
ی گردانيم, وآنان در آن شهر وديار به فسق وشهوتران آنجا را رسدار وچريه م

وفجور ميپردازند ـ وبه خمالفت با دستورات اهلی بر ميخيزند ـ پس فرمان ـ 
وقوع عذاب ـ بر آنجا واجب وقطعی ميگردد وآنگاه آن مكان را سخت درهم 

وچه بسيارند مردمانی كه در .. ميكوبيم ـ وساكنانش را هالک می گردانيم ـ
د از نوح ميزيسته اند وما آنان را ـ طبق مهني سنت, به سبب قرون واعصار بع

مهني كافی است كه پروردگارت از . مترد ورسكشيشان ـ نابود گردانده ايم
 ,گناهان بندگانش آگاه ونسبت بداهنا بينا است ـ ولذا هيچ كاری از ديد او خمفی

 .}.. وبی سزا وجزا نميامند ـ
صی برد? وچرا سفر ملكوتی معراج چرا خداوند پيامربش را به مسجد اق

 !..مستقيام از خانه خدا در مكه صورت نگرفت?
مخري توحيد ابراهيمی در . شهر قدس ومسجد اقصی مهد ديانتهای آسامنی است

آن رسشته شد, اسامعيل آنرا بنا هناد وموسی در آنجا موسای نبوت گشت, 
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ين پيک آسامنی پس شايسته است كه آخر.. وعيسی از آنجا راهی آسامهنا شد
وشخصا پرچم رهربی . بدانجا رفته خود مرياث نبوت خويش را دريافت كند

انسانيت را از پيامربان پيشني حتويل گرفته, مهه انسانيت را بسوی سعادت 
.. وزندگی جاودانی رهناميی سازد, وبدينصورت رمحتی شود برای جهانيان

 ..ه جابرای مهه ملتها ومهه اقوام در مهه زماهنا ودر مه
خداوند با انتقال پيامربش از بيت اهللا احلرام ـ مكه ـ به مسجد اقصی اين دو 
نقطه مقدس را با وجدان وضمري وجان ودل مسلامنان هبم دوخت, تا هر دو را 

كسی كه امروز بيت . بيک چشم بنگرند ودر حق هيچ يک كوتاهی نورزند
ون شک فردا خاک املقدس را از دست می دهد وبه فراموشی می سپارد, بد

 !...فراموشی بر خانه خدا خواهد رخيت
در حقيقت امت اسالم به سفر پيامرب خدا به مسجد اقصی به درجه واالی 
رهربی وهدايت برشيت نايل آمد, وبا سفر از مسجد اقصی به آسامهنا ودرجات 
ملكوتی به مقامی واال وجايگاهی دست يافت كه آرزوی فرشتگان بدانجا 

 !نرسيده است
ونقطه پرواز ما بسوی مقام وجايگاه . مسجد اقصی مركز ثبات رهربيت ماست

 ..جايگاه جانشينی خدا.. مقام خليفت اللهی.. بی مانند;
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پس هرگز معنا ومفهوم رهربيت ما كامل نخواهد شد مگر اينكه مسجد اقصی 
 وتا زمانی كه نقطه. باشند.. وبا ما .. ودر بني ما .. وقدس وفلسطني از آن ما

پرواز ما بسوی ملكوت اعلی ـ مسجد اقصی ـ در اسارت است ما هرگز بدان 
 !..مقام واال وجايگاه بزرگ جانشينی خداوند ـ خليفت اللهی ـ نخواهيم رسيد

پيوند ما و رابطه ما با مسجد اقصی بسيار واالتر وباالتر از رابطه وپيوند با يک 
مسجد اقصی رمز .. مسجد ويا يک ساختامن ومقداری آجر وخاک وگل است

وجايگاه مكانت وعظمت وبلندی .. وجود ما ودليل وبرهان رهربيت ما
 .. ماست

 !...ودر واقع ما به مسجد اقصی نياز داريم نه مسجد اقصی به ما
ومسجد اقصی دماسنجی است كه در آن دمای وحدت ومهاهنگی وقدرت 

می توانی  سياسی ونريو وتوان رزمی امت اسالم را در هر زمانه وتارخيی
مثال قرن (اگر می خواهی بدانی كه وضع مسلامنان در فالن زمان . مشاهده كنی

تنها با يک . چگونه بوده است...) چهارم ويا دهم ويا دوازدهم  هجری ويا
نگاه در تارخيچه شهر قدس ومسجد اقصی در آن قرن مهه چيز برايت روشن 

 ..خواهد شد
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وحيد مهه مهاهنگ ويكجا سجده شكر ادا هر زمانی كه مسلامنان در زير پرچم ت
می كردند خداوند مسجد اقصی را بداهنا هديه می داد ـ چون زمان خليفه دوم 
مسلامنان ـ وبار دگر وقتی پرچم توحيد بر زمني می افتاد ونعره شيطان جو 
آسامن را آلوده می ساخت ومسلامنان خون مهدگر می رخيتند خداوند مسجد 

وباز بار دگر چون آهبا به آسياب باز می گشت . گرفتاقصی را از آهنا می 
وچون صالح الدينهايی پرچم توحيد را بر كرانه ها می افراشتند باز بار دگر 

 .هديه اهلی در كالبد مسجد اقصی جتلی نموده به مسلامنان باز گردانده می شد
وقتی خداوند خواست موسی را نزد فرعون ستمگر وطغيانگر وظامل 

كه ادعای اهلی می كرد بفرستد او را به رسزمني سينا برد ونشانه وخونخواری 
بدو گفت كه عصايش را بر : هايی از قدرت خود را جلوی او به ناميش گذاشت

به ناگاه عصا به اژدهايی وحشتناک وخوفناک بدل گشته بر زمني . زمني اندازد
خداوند از موسی خواست كه دست دراز كرده بدون ترس . خزيدن گرفت

سپس از او خواست كه . ولرز اژدها را بگريد تا به شكل عادی خويش برگردد
.. دستش را زير بغل خود بربد, كف دست موسی به ماهی درخشان بدل گشت

اتِنَا ":پس از ناميش قدرت اهلی خداوند بدو فرمود نْ آيَ يَكَ مِ ـ خواستيم  "..لِنُرِ
 ."..برخی از نشانه های قدرت خويش را بتو نشان دهيم
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آنگاه كه تو دريابی در سايه .. اينست رس اين مانور نريو وناميش قدرت!..آری
پشتوانه ای بسيار سرتگ ونريومند حركت می كنی, وقدرتی المتناهی تو را زير 
نظر داشته در پناه خود دارد, از هيچ دشمن واز هيچ قدرت وتوانی نخواهی 

 .ترسيد
پيامرب با چشامن خويش نظاره گر آن با اين نشانه های قدرت, واين حقايقی كه 

نايل آمده در راه خداوند از هيچ كس وهيچ  "عني اليقينی"بوده اند به درجه 
 ..چيزی كوچكرتين ترس وهراس ووامهه ای بدلشان راه نمی يافت

مهه قدرهتای بزرگ وامپراطورهيا سرتگ با مهه توپ وتانكشان  در چشم آهنايی 
 !اهلی بوده اند كمرت از بال پشه ای به نظر می آمدكه نظاره گر قدرت بی انتهای 

اين مهان سنت خداوند با ابراهيم وموسی بود كه با حممد برای آخرين بار تكرار 
 ..شد
 ..نامز 

وقتی حادثه بسيارمهمی روی ميدهد پادشاهان سفريان خود را شخصا می 
ث ومباحثه خواهند تا برنامه وسياست خود را بداهنا پيشنهاد كرده با آهنا بح

 ..كنند وتنها به فرستادن پيک ويا تلگرامی اكتفا نمی كنند
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نامز چون مهمرتين فريضه دين مبني اسالم است كه ساختار شخصيت فردی 
مسلامنان وبرنامه زندگی جامعه اسالمی را به عهده دارد, خداوند سفري وپيام 

رمغان اين آورش بسوی برشيت را شخصا خواست تا نامز را به عنوان هديه وا
ودر يک جلسه بحث ومباحثه اين . سفر واالی ملكوتی برای برشيت بياورد

نامزی كه  پنجاه وعده در روز بود به پنج وعده ولی با اجر وپاداش پنجاه وعده 
 ...تصويری گويا از سخاوت وكرم وبخشايش اهلی.. تبديل گشت

خالق  نامز هديه معراج پيامرب در واقع معراج روزمره مؤمنان بسوی
در اين معراج مؤمنان بدون هيچ واسطه ای با خدايشان . وپروردگارشان است

راز ونياز می كنند وپرده از غم واندوه خويش می گشايند ودست حاجت 
 ...بسوی آن سخاومتند بی مهتا دراز می كنند

ودر اين معراج آنچنان باال می روند كه گويا با گوشان خويش صدای شادمانی 
آنگاه كه بنده در ... كه با فرشتگان سخن می گويد را می شنوند پروردگارشان
می شنود كه پروردگارشان به فرشتگان  "احلمد هللا رب العاملني "نامز می گويد 

وبنده ادامه می !.. بنگريد بنده ام شكر مرا بجا می آورد: وآسامنيان می گويد
وثنای مرا ادا می  بنگريد ستايش: , وپروردگار می گويد"الرمحن الرحيم ":دهد
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ی راههای گفتگو را بروی خود بست و  پس از آنكه قريش مهه
چون ديواری سرتگ و سدی فوالدی جلوی دعوت اسالمی قد 

مانع رساندن دعوت و  كرد, و با دروغ پنداشتن رسول خدا علم 

                                                                                                                        

اين نيايش بني من : ودر آخر خداوند در مجع فرشتگان اعالم می دارد كه !.. كند
 ...ومن به بنده ام هر آنچه خواسته می بخشم. وبنده ام است

 !.. آری
آهنگ دلنشني وغم آلود آيه ارساء است كه ابرهای .. اين صدای آيه ارساء است

مسجد اقصی در  اسارت ..ما چريه می سازد سياه وكبود غم واندوه را بر دهلای
... حرم با بركت آن از خون شهيدان گلگون كفن گشته است..اشک می ريزد

وما مؤمنان مات ومبهوت وحريان نظاره گر اين واقعيت دردناک بوده هيچ 
 !!... دست نمی جنبانيم

 به اميد روزی كه اقصی دوباره لبخند زند وشكوفه های رهربی ورشف بار دگر
در امت اسالمی بشكفند وما آيه مباركه ارساء را با كامل افتخار قراءت 

 .....!.كنيم
  



٨٠ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

و . های ديگر روی آورد بسوی قبيله پيامشان شدند, پيامرب اكرم 
پس از بازگشت از طائف در مراسم عبادی كه مردم از جاههای 

های  آمدند, پيامرب خودش را به قبيله بسيار دور به خانه خدا می
داد و از آهنا  ايشان رشح میرسانيد و اسالم را بر خمتلف می

خواست; او را پناه دهند و او را در رساندن پيام خداوند به  می
                                                         .جهان و جهانيان ياری دهند

ی بنوحنيفه كه بعدها  های عرب چون قبيله برخی از اين قبيله
با پرخاش و اسلوبی بسيار  مسيلمه كذاب از بني آهنا رسبرآورد
پوزش راندند, و برخی نيز  زشت و زننده پيامرب را از خود می

                      .طلبيدند می
از مجله كسانی كه پيامرب خدا در اين زمينه با آهنا مذاكره كرد, برخی 

بودند كه برای حج به مكه  "اوس"از قبيله  "يثرب"از مردم شهر 
خود صفات پيامرب را بارها شنيده   ز هيودان مهسايهآهنا ا. آمده بودند

بودند, و وقتی پيامرب را تصويری از آنچه هيوديان به رخ آهنا 
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به خدا سوگند, اين مهان پيامربی : كشيدند يافتند با خود گفتند می
كنند كه چون ترشيف آورد مهراه  است كه هيوديان ما را هتديد می

گذاريد هيودهيا قبل از ما او را به آغوش ن. برند با او ما را از بني می
از اين گروه يثربيها شش نفر ايامن آورد كه سبب انتشار . گريند

. نام گذاری شد, گشتند "مدينه"اسالم در شهر خودشان كه بعدها 
سعد بن زراره, عوف بن احلارث, رافع بن : آن شش نفر عبارتند از

                                 .مر, و سعد بن الربيعمالک, و قطبه بن عامر بن حديدة, عقبة بن عا
وعده مالقات در سال آينده دادند  آهنا پس از آنكه به پيامرب خدا 

 .به شهر خود بازگشتند
بيعت  يک سال بعد يعنی در دوازدمهني سال بعثت پيامرب اكرم 

نفر از يثربيها با پيامرب  ١٢در اين ديدار . عقبه اول صورت گرفت
ست بيعت و ميثاق و مهكاری دادند; دو نفر از قبيله خزرج و ده د

نفر از قبيله اوس, كه از بني آهنا پنج نفر از شش نفری بودند كه سال 
 . گذشته به پيامرب ايامن آورده بودند
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از آهنا خواست; از ايامن  اين گروه مؤمنان به هر آنچه پيامرب خدا 
بل دستورات خداوند آوردن بدو و رسطاعت خم كردن در مقا

يكتا, و رشک نورزيدن به خداوند, و دوری از نافرمانی فرامني اهلی 
و كارهای زشت, و انجام كارهای نيكو, و اينكه جز حق و راستی 

 .را بر زبان نياورند, با او دست بيعت دادند
اين مؤمنان راستني پس از آنكه نور تابان نبوت در قلبهايشان تابيدن 

مانند  و سياهی را از آهنا پاک كرد, با نريو و توانی بیگرفت و زنگار 
به شهر خود باز گشته, دعوت اسالم را به گوش مهه مردم 

ای نبود مگر اينكه  تا بدانجا كه در شهر مدينه هيچ خانه. رسانيدند
و بسياری از مردم اين . در آن قصه پيامرب و دعوت او بر زباهنا بود

گوشهايشان كرده بودند و مشتاق ديدار شهر سخنان پيامرب را آويزه 
                 .آن حرضت بودند

و يک سال بعد, يعنی در سيزدمهني سال برانگيخته شدن پيامرب 
در اين ديدار . بيعت عقبه دوم با مردم يثرب صورت گرفت خدا 
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بسيار حمرمانه و رسی هفتاد مرد و دو زن مشتاقانه از يثرب به مدينه 
ديداری داشتند و با او  با پيامرب خدا  "عقبه"طقه آمدند و در من

بيعت كرده ميثاق بستند كه در سختيها و خوشيها مهيشه و مهواره از 
او اطاعت كرده فرمانربدار دستورات او باشند, و در مهه احوال; 
چه در شدت و سختيها, و چه در رفاه و آسايش در راه خدا از هيچ 

كيها مردم را دعوت كرده از بدهيا و و بسوی ني.  چيز دريغ نورزند
و در راه دعوت بسوی خداوند و فرامني واالی . زشتيها باز دارند

ای  او از مالمت و رسزنش هيچ كس و هيچ چيز ترس و وامهه
را ياری داده, از گزند دشمنان  نداشته باشند, و اينكه پيامرب خدا 

         .در امان دارند
ا خواست دوازده نفر را از بني خود به از آهن سپس پيامرب اكرم 

نفر از خزرج و  ٩آهنا . عنوان وكيالن و ناميندگان خود انتخاب كنند
به  پيامرب خدا . نفر از اوس را به عنوان نامينده انتخاب نمودند ٣

شام ناميندگان من در بني ملت و قوم خويش هستيد, : آهنا فرمودند
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عليه (عيسی بن مريم  چون ناميندگی ياران و حواريون حرضت
اين مؤمنان . گريم و من ناميندگی قوم خود را به عهده می). السالم

و بدينصورت اسالم . و شيفتگان حقيقت بسوی مدينه بازگشتند
خداوند از مهه آن مؤمنان راستني . در بني مردم مدينه منترش شد

         .)١(راضی و خشنود بادا
سيار بزرگ و تاريخ ساز هجرت ای بود برای حادثه ب و اين مقدمه

         ...و يارانش به مدينه منوره پيامرب اكرم 

                                                           

  .٤٣ـ  ٤٢/ لباب اخليار فی سرية املختار ص: نگا. )١(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  ششم درس
          های نبوت بزرگرتين نشانه

 

قرآن كريم بزرگرتين نشانه و حجت پيامربی رسول خدا 
 ی عرب و عجم را از اول نبوت تا بروز  خداوند مهه. است

ه, كه هر كس در رسالت قيامت با كتاب آسامنيش به مبارزه طلبيد
; آخرين پيک خداوند بسوی برشيت كوچكرتين  حرضت حممد 

ای چون كتاب آسامنی قرآن كريم  شک و ترديدی دارد, نمونه
تواند از انسانی  بياورد, و ثابت كند كه چنني سخنی پرگهر می

عرب روزگار پيامرب كه رسآمد تاريخ بالغت و . خاكی صادر شود
ز آنروز تا به قيامت از آوردن مثالی چون سخنوری عرب بودند ا
خم  اند, و رس تسليم در مقابل پيامرب خدا  قرآن كريم ناتوان مانده

                                 .كرده, پس از درک پيام او با جان و دل و عقل آنرا پذيرفتند
         :فرمايند خداوند متعال می
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® βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9̈“tΡ 4’n?tã $tΡÏ‰ö7tã (#θè?ù'sù 

;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ (#θãã÷Š$#uρ Νä.u™!#y‰yγä© ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) 

öΝçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ 〈 ]٢٣: البقرة .[ 
ايم شک و  نازل كرده] پيامرب[= و اگر در باره آنچه بر بنده خود {

د; و گواهان يک سوره مهانند آن بياوري) دست كم(ترديد داريد, 
برای اين كار, فرا خوانيد اگر راست  − غري خدا  −خود را 

 }!گوييد می
         :فرمايند و مهچنني می

® ÷Πr& tβθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ (#θãã÷Š$#uρ Ç⎯tΒ 

ΟçF÷èsÜtGó™$# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) ÷Λä⎢Ψä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ 〈 ]٣٨: يونس.[ 
] اين سبک مغزان بی منطق, در عني روشن بودن حقيقت[ولی {

در [پس اگر : بگو. آن را به دروغ بافته است] پيامرب: [می گويند
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راستگو هستيد, سوره ای مانند آن بياوريد, و هر ] ادعای خود
به ياری خود دعوت ] برای اين كار[كه را جز خدا می توانيد 

  }.كنيد
معجزه بودن قرآن جميد بصورهتای : گويند امام ابن جوزی می

                 :كند, از آنجمله است متعددی جتلی می
از نظر قدرت بيانی و بالغت و فصاحت و اجياز و بازكردن  .١

چه بسا . ی تصاوير زيبايی و كامل زبانی مطالب, و مهه
يابی, و در جائی  ای را در جائی با تفصيالت آن می قصه

ورت بسيار فرشده, و چون به سياق ديگر تكرار آن البته بص
يابی, كه هر اسلوب  و سباق آيات بنگری با كامل حريت می

قرآنی مناسب جا و مكان و سياقش آمده, و نه تنها هيچ 
ی رسشار  نقص و عيبی در اسلوب نيست, بلكه قله

                                                 .ی ملكوتی قرآن است و بس بالغت مهان شيوه
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های سخنوری و  از نظر بيان و نگارش نوينش كه با شيوه .٢
و اين دو معنی از مجله . موسيقی شعر كامال خملتف است

عرب از آنروز تا به . نكات به مبارزه طلبيدن عرهبا هستند
امروز و تا به روز ازل از آوردن چنني اسلوبی عاجزند, و 

آنی آهنا را به اين تسليم شدن آهنا و اعرتافشان به كامل قر
اين . اسالم آوردن و رستسليم نزد پروردگار يكتا سوق داد

اسلوب ملكوتی آنچنان عرب را حريتزده كرده بود كه 
بزرگرتين اديبان نامدار چون; وليد بن مغرية, به پاس 

سوگند بخدا كه در : احرتام قرآن به يک پا ايستاده گفت
ئی و قرآن عجب شريينی و لطافتی است, و عجب زيبا

         !..جاللی است
توان به اطالعات  از نيم رخهای معجزه بودن قرآن می .٣

قرآنی و اخبار آن از ملتهای پيشني, و زندگی پيامربانی كه 
مسيحيان و هيوديان از آهنا اطالعاتی ناچيز و احيانا 
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و البته بياد داشته باشيم كه اين . نادرستی داشتند اشاره كرد
سواد خواندن و نوشتن نداشته, و با اخبار را انسانی كه 

آخوندهای مسيحی و كاهنان و جادوگران و رهربان دينی 
آهنا هيچ نشست و برخواست و آشنائی نداشته است, و 

اند, و با  حتی عرهبايی كه سواد خواندن و نوشتن داشته
های علامی مسيحی و هيودی  دانشمندان و در جلسه

از راه  ه پيامرب خدا كردند نيز از اخباری كه ب رشكت می
                                                 .خرب بودند رساندند كامال بی قرآن به مردم می

ای كه در آينده اتفاق  اطالع دادن از برخی اخبار پوشيده .٤
. افتد, و آنچنان كه قرآن گفته بود آن قضايا روی داد می

                 :مثل اينكه قرآن به هيوديان گفت
® (#âθ̈ΖyϑtFsù |Nöθyϑø9$# βÎ) ÷Λä⎢Ψà2 š⎥⎫Ï%Ï‰≈|¹ 〈 ]البقرة :
٩٤[ , 
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گوييد كه رسا آخرت نزد خدا ويژه  اگر راست مى: بگو{
 }.شامست نه مردم ديگر, پس آرزو مرگ كنيد

 :سپس گفت
® ⎯s9uρ çνöθ̈ΨyϑtGtƒ #J‰t/r& 〈 ]٩٥: البقرة.[ 
به ) ا عذاب سختزير(و هرگز آرزوی مرگ نخواهند كرد, {

, و )اند برای خود در آخرت مهيا كرده(واسطه كردار بد خود 
 }.خدا آگاه به ستمكاران است

 :و قرآن گفت
® (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ 〈 ]٢٣: البقرة[ 
 }پس سوره ای چون قرآن بياوريد{

 :سپس گفت
® ⎯s9uρ (#θè=yèøs? 〈 ]٢٤: البقرة [ 
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 }انجام دهيد و هرگز نمی توانيد {
 .و آهنا هرگز چنني نكردند

 :و قرآن گفت
® ≅è% š⎥⎪Ï%©#Ïj9 (#ρãxx. šχθç7n=øóçGy™ 〈 ]١٢: آل عمران [ 
از پريوزی موقت خود در جنگ («: به آهنا كه كافر شدند بگو{

د, شاد نباشيد  }. ..بزودی مغلوب خواهيد شد!) اُحُ
 .و آهنا مهانطور كه قرآن گفته بود شكست خوردند

 :و قرآن به مؤمنان گفت
® £⎯è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#tysø9$# βÎ) u™!$x© ª!$# š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ 〈 
 ].٢٧: الفتح[
بطور قطع مهه شام بخواست خدا وارد مسجد احلرام .. {
 }..شويد در هنايت امنيّت  می
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و مسلامنان به آنچه قرآن به آهنا وعده داده بود, رسيدند و وارد 
 .ندمسجد احلرام شد

         :ی ابو هلب و زنش گفت قرآن در باره
® 4’n?óÁu‹y™ #Y‘$tΡ |N#sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ …çµè?r&tøΒ$#uρ s's!$£ϑym É=sÜysø9$# 

∩⊆∪ ’Îû $yδÏ‰‹Å_ ×≅ö7ym ⎯ÏiΒ ¤‰|¡̈Β 〈 ]٥ – ٣: املسد .[ 
مهرسش ] نيز[و  )٣(به زودی در آتشی زبانه دار درآيد; {

بر ] مهان كه[ )٤(.] دار در آيددر آتش زبانه [كه هيزم كش است 
 })٥(. گردنش طنابی تابيده از ليف خرماست

و اين دليلی است واضح و برهانی است گويا و روشن بر اينكه آن 
 .و چنني شد. دو در حال كفر خواهند مرد و ايامن نخواهند آورد

قرآن از هر گونه اختالف و تناقض و دوگانه گوئی بدور  .٥
 .است

         :فرمايند خداوند متعال می
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® öθs9uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρß‰y ùθs9 ÏµŠÏù $Z≈n=ÏF÷z$# #ZÏWŸ2 

اء[ 〉  , ]٨٢: النِّسَ
اگر از سوی غري خدا بود, ! انديشند? آيا درباره قرآن نمی{

 }.يافتند اختالف فراوانی در آن می
 :و مهچنني فرمودند

® $̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ $uΖø9̈“tΡ tø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏ≈ptm: 〈 ]٩: احلجر.[ 
البته ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما هم آن را حمققا حمفوظ {

 }.خواهيم داشت
از آن حرضت چنني روايت  ابوهريره شاگرد وفادار پيامرب اكرم 

هيچ پيامربی را خداوند نفرستاد : فرمودند پيامرب خدا : كنند می
ها و عالمتهايی داد كه مردم بر اساس آهنا به او  مگر اينكه بدو نشانه

ی پيامربی من وحی است كه  و عالمت و نشانه. ايامن آوردند
خداوند بر من قرآنی كرده است, و اميدوارم كه پريوان من از 
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                         .)١(پريوان متامی پيامربان ديگر روز قيامت بيشرت باشند
مجله تصاوير معجزه بودن قرآن اين است و از : گويد ابن عقيل می

ای بيابد كه معنايش از  تواند در قرآن يک آيه كه; هيچ كسی نمی
اين در حالی است كه اديبان و ! سخنی پيشني گرفته شده باشد

سخنوران مهيشه پرده از استفاده و قرض گريی برخی از برخی 
له را متنبی از بحرتی اين مج: گويند مثال می. كشند ديگر برمی
                                         !گرفته است

به دقت فكر  ی پيامرب اكرم   وقتی در معجزه: گويد ابن جوزی می
                 :كردم دو مورد برايم روشن شد

     !اند معجزات پيامربان با وفات آهنا ناپديد شده :اولی
ادعای حممد و  چه دليلی بر درستی. اگر امروز كافری بپرسد

 موسی داريد?

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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به دو نيمه تقسيم  ماه برای حرضت حممد : و به او گفته شود
: او خواهد گفت. گشت, و دريا برای حرضت موسی شگافته شد

     !كنيد امكان ندارد آنچه ادعا می
را قرآن كريم قرار  ی پيامرب اكرم  از اينروست كه خداوند معجزه

و شاهد و گواهی راستني, و دليلی و . امندداد كه تا روز ازل پايدار ب
حجت و برهانی درست بر صدق و راستگويی او پس از وفاتش 

و مهني قرآن را خداوند دليل و برهانی قرار داد بر راستی . نيز باشد
دهد و بر درستی  چرا كه قرآن از آهنا اطالع می. و صداقت پيامربان

                         .زند و صدق پيامربيشان مهر قبول می
قرآن به مسيحيان و هيوديان ـ اهل كتاب ـ اطالع داد كه  :دومی

در تورات و انجيل ثبت  صفات و ويژگيهای حرضت حممد 
و قرآن گواهی بر ايامن حاطب بن ابی بلتعه داد, و قرآن . شده است

شهادت داد كه مادر مؤمنان; عائشه از هتمتی كه بدو وارد شده 
و البته اينها گواهی و شهادهتايی است بر . رباستكامال پاک و م
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 .علم غيب
 حال اگر در تورات و انجيل صفات و ويژگيهای پيامرب خدا 

رسباز  بود, حتام آهنا از ايامن آوردن به حرضت حممد  نمی
                         !شدند زدند و از اسالم دلزده می می

ن در مورد او نادرست دانست كه گواهی قرآ می "حاطب"و اگر 
دانست كه آنچه قرآن در حق او  است, و يا مادر مؤمنان عائشه می

گواهی داده, با حقيقت منافات دارد, بدون شک آن دو از ايامن و 
كردند كه گواهی و شهادت قرآن  شدند و درک می اسالم زده می

                                         .)١(شدند دروغ است, و از اسالم متنفر می

                                                           

 ., به اختصار٢٧٣ـ  ٢٦٣/ الوفا ص: نگا. )١(
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  هفتمدرس 
  مژده پيامربان پيشني به آمدن او

          :فرمايند خداوند متعال می
® øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# !$yϑs9 Νà6çG÷s?#u™ ⎯ÏiΒ 5=≈tGÅ2 

7πyϑõ3Ïmuρ ¢ΟèO öΝà2u™!%y` ×Αθß™u‘ ×−Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 öΝä3yètΒ £⎯ãΨÏΒ÷σçGs9 

⎯ÏµÎ/ …çµ̄ΡãÝÁΨtGs9uρ 4 tΑ$s% óΟè?ö‘tø%r&u™ ôΜè?õ‹s{r&uρ 4’n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “Ìô¹Î) 

( (#þθä9$s% $tΡö‘tø%r& 4 tΑ$s% (#ρß‰pκô−$$sù O$tΡr&uρ Νä3yètΒ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï‰Îγ≈¤±9$# ∩∇⊇∪ 

⎯yϑsù 4’̄<uθs? y‰÷èt/ šÏ9≡sŒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθà)Å¡≈xø9$# 〈  ] آل
 ].٨٢ – ٨١: عمران

] و امت هايشان[هنگامی كه خدا از مهه پيامربان ] يدياد كن[و {
در [پيامن گرفت كه هرگاه كتاب و حكمت به شام دادم, سپس 
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] از كتاب های آسامنی[پيامربی برای شام آمد كه آنچه را ] آينده
نزد شامست تصديق كرد, قطعاً بايد به او ايامن آوريد و وی را 

قرار كرديد و بر اين آيا ا: فرمود] آن گاه خدا. [ياری دهيد
دريافت ] به صورتی كه به آن وفا كنيد[پيامن حمكم مرا ] حقيقت[

گواه ] بر اين پيامن[پس : فرمود. اقرار كرديم: نموديد? گفتند
پس كسانی كه بعد از  )٨١(. باشيد و من هم با شام از گواهانم

روی برتافتند فقط آنان هستند ] پيامن حمكم و استوار از آن[اين 
 } )٨٢(. از دايره انسانيت بريون شده اند كه

طالب و پرس عمويشان عبداهللا بن عباس  از حرضت علی بن ابی
خدواند هيچ پيامربی را نفرستاد مگر : آمده است) رضی اهللا عنهام(

در  اينكه از او عهد و پيامن گرفت كه اگر چنانچه حرضت حممد 
. كند , او را ياری میزمان زندگی او برانگيخته شود بدو ايامن آورده

داد تا از پريوان خود نيز عهد و پيامن گريد  و به آن پيامرب دستور می
كه اگر چنانچه حرضت حممد در زندگی آنان برانگيخته شود, به او 
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

                                 .)١(دهند ايامن آورده, او را ياری 
چنني ) المعليه الس(پروردگار يكتا از زبان حرضت ابراهيم 

         :كند حكايت می
® $uΖ−/u‘ ô]yèö/$#uρ öΝÎγ‹Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ y7ÏG≈tƒ#u™ 

ÞΟßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ öΝÍκÏ j.t“ãƒuρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ•yèø9$# 

ÞΟŠÅ3ysø9$# 〈 ]١٢٩: البقرة.[ 
ی از خودشان برانگيز, كه آيات در ميان آنان پيامرب! پروردگارا{

از [تو را بر آنان بخواند, و آنان را كتاب و حكمت بياموزد, و 
پاكشان كند; زيرا تو توانای ] آلودگی های ظاهری و باطنی

 }.شكست ناپذير و حكيمی
خداوند متعال از حتقق يافتن دعای حرضت : گويد امام ابن كثري می

                                                           

 .يز روايتی به مهني معنا آمده است, از سدی ن٤٩٣/ ١تفسري ابن كثري . )١(



١٠٠ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

كه پيامربی از ميان آهنا, و از دهد  ابراهيم به مردم مكه اطالع می
و اين دعای استجابت . نسل حرضت ابراهيم برانگيخته شده است

ی حرضت ابراهيم در حقيقت با آنچه خداوند پيش از آن در  يافته
به  درگاه ملكوتی خود مشخص كرده بود كه حرضت حممد 

عنوان پيامرب برای اهل مكه و ساير انساهنا و جنها فرستاده شود, 
                         .هنگی و توافق پيدا كرده استمها

: كند كه ايشان گفتند امام امحد از عرباض بن ساريه روايت می
آن وقت كه حرضت آدم هنوز در گل : فرمودند پيامرب خدا 

آفرينش بود من نزد خداوند متعال به عنوان آخرين پيامربان تعيني 
: دهم ه شام را اطالع میو از برخی از اشارات گذشت. شده بودم

ی حرضت عيسی به  دعای پدرم حرضت ابراهيم برای من, مژده
البته مادران متام پيامربان اينچنني . آمدن من, و خوابی كه مادرم ديد

                                 .بينند خواهبايی می
از روز ازل بر زبان انساهنا جريان داشت, تا  خرب پيامرب خدا 
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

آخرين پيامرب بنی ارسائيل حرضت عيسی بن مريم نام رسول  اينكه
آنروزی كه در ميان بنی . را به رصاحت اعالم داشت خدا 

            : ی تارخييش گفت ارسائيل ايستاد, و در آن خطبه
® ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# /ä3ø‹s9Î) $]%Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 t⎦÷⎫t/ £“y‰tƒ z⎯ÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9$# 

#MÅe³t6ãΒuρ 5Αθß™tÎ/ ’ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ “Ï‰÷èt/ ÿ…çµèÿôœ$# ß‰uΗ÷qr& 〈 ]٦: الصف [ 
ا بنى ارسائيل, من پيامرب خدا بر شام : مريم گفت بن و عيسى{

كنم, و به  توراتى را كه پيش از من بوده است تصديق مى. هستم
آيد و نامش امحد است, بشارتتان  پيامرب كه بعد از من مى

اين : ا آيات روشن خود آمد, گفتندچون آن پيامرب ب. دهم مى
 }.جادويى است آشكار

ی  مژده: و اين آن چيزی است كه حديث مذكور بدان اشاره دارد
         )١( .حرضت عيسی بن مريم به آمدن من

                                                           

 .٢٤٣/ ١تفسري ابن كثري: نگا. )١(
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سول اهللاردرسهايی از مدرسه

آن رس        ) ص(بود در انجيل, نام مصطفي
 پيغمربان, بحر صفا

انت و و مهچنني در كتاهبای آسامنی گذشته نيز به جايگاه و مك
 .رصاحتا اشاره شده است  رشف پيامرب خاتم 

® t⎦⎪Ï%©!$# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# “Ï%©!$# 

…çµtΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘öθ−G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ ΝèδããΒù'tƒ 

Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒuρ Ç⎯tã Ìx6Ψßϑø9$# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγs9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# 

ãΠÌhptä†uρ ÞΟÎγøŠn=tæ y]Í×̄≈t6y‚ø9$# ßìŸÒtƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝèδuñÀÎ) Ÿ≅≈n=øñF{$#uρ 

©ÉL©9$# ôMtΡ%x. óΟÎγøŠn=tæ 〈 ]١٥٧: األعراف.[ 
كنند;  پريوی می» امّی«, پيامرب )خدا(مهاهنا كه از فرستاده {

پيامربی كه صفاتش را, در تورات و انجيلی كه نزدشان است, 
دهد, و از منكر باز ميدارد;  هنا را به معروف دستور میيابند; آ می
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

شمرد, و ناپاكيها را حتريم می  اشياء پاكيزه را برای آهنا حالل می
از دوش (كند; و بارهای سنگني, و زنجريهايی را كه بر آهنا بود, 

دارد, پس كسانی كه به او ايامن آوردند, و  بر می) و گردنشان
ز نوری كه با او نازل شده پريوی محايت و ياريش كردند, و ا

 }.نمودند, آنان رستگارانند
به او . عبداهللا بن عمرو بن العاص را ديدم: گويد عطا بن يسار می

آری, : گفت. در تورات برايم بگو از صفت پيامرب اكرم : گفتم
سوگند بخدا كه او در تورات بدانچه قرآن در حقش گفته معرفی 

 pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# !$̄ΡÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x© #ZÅe³t6ãΒuρ$ ®:شده است

#\ƒÉ‹tΡuρ 〈 ]٤٥: األحزاب]         
و مژده رسان و ] بر امت[به راستی ما تو را شاهد ! ای پيامرب{

 }.بيم دهنده فرستاديم
تو بنده و پيامرب من هستی, من تو را متوكل ـ بر خداوند اعتامد 
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نيست, و در بازارها داد و  خو او خشن و سخت. ام كننده ـ ناميده
گويد, گذشت و  زشتی را با بدی جواب نمی. اندازد فرياد براه نمی

خداوند تا زمانيكه ملت كجرو را راست . بخشش خوی اوست
هيچ اله و «ـ  "ال إله إال اهللا"نگرداند, و تا به وحدانيت پروردگار 

ان آهنا ـ گواهی ندهند او را از مي» معبودی نيست جز خداوند يكتا
ی او چشمهای كور و گوشهای كر, و  خداوند بوسيله. دارد برنمی

                                                         )١( .گشايد قلبهای بسته را بروی حقيقت می
: آورده است كه گفت) رضی اهللا عنهام(امام بيهقی از ابن عباس 

: و گفت. اسالم آورد آمده, جارود بن عبداهللا نزد رسول خدا 
سوگند به آن پروردگاری كه تو را بر حق برانگيخته, من وصف 

عليه (حرضت عيسی بن مريم . شام را در كتاب آسامنی انجيل يافتم
         .اند به قدوم مباركتان مژده داده) السالم

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

نجاشی پادشاه حبشه : از ابوموسی اشعری روايت شده كه گفتند
ی  پيامرب و فرستاده هم كه حرضت حممد د من گواهی می«: گفت

خداست, و او مهان كسی است كه حرضت عيسی به آمدن او مژده 
ی مملكت, و مسئوليتهای مردم  و اگر مسئوليت اداره. داده بودند

رسيدم تا كفشهايش  می بود, خدمت آن حرضت  بر گردنم نمی
                                         .)١( »!را بر رسم بگذارم

                                                           

 .به روايت امام ابو داود سجستانی. )١(
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  هشتمدرس 
  حفاظت خداوند متعال از پيامربش

 

های  در طالطم مكر و نرينگ دشمنان قسم خورده, و نقشه
بشدت مواظب آن حرضت بودند, تا  پليد آهنا, ياران پيامرب اكرم 

خداوند متعال . مبادا از سوی دشمن مورد سوء قصد قرار گريند
ک نموده, حفاظت از اين دهلره و ترس را از قلبهای مؤمنان پا

. های انساهنا را بر عهده گرفت پيامربش در برابر مكر و حيله
                         :فرمايند خداوند متعال می

® $pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 

ö≅yèøs? $yϑsù |Møó̄=t/ …çµtGs9$y™Í‘ 4 ª!$#uρ šßϑÅÁ÷ètƒ z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 〈 
 ].٦٧: املائدة[
آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است, ! ای پيامرب{
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

و اگر نكنی, رسالت او را انجام ! برسان) به مردم(كامالً 
مردم, نگاه ) خطرات احتاملی(خداوند تو را از ! ای نداده
را هدايت ) جلوج(دارد; و خداوند, مجعيّت كافران  می
 }.كند نمی

يعنی; ای پيامرب ما, پيام ما را : ابن كثري در تفسري اين آيه گفته است
برسان و بدانكه من نگهبان و ياور تو هستم و بر دشمنانت تو را 

گردانم, پس از هيچ  و تو را بر آهنا پريوز می. غلبه خواهم داد
چيزی ترس و هراس و وامهه نداشته باش, هيچ يک از آهنا 

پس از اين آيه ياران رسول . و زيانی برسانند توانند به تو رضر نمی
                 .نگهبانی كنند ديگر نيازی نديدند از آن حرضت  اكرم 

از تصاوير پاسداری و حفاظت خداوند متعال از پيامربش آن 
روزی ابوجهل از برخی از . روايتی است كه ابوهريره آورده است

شام نيز صورتش را بخاک آيا حممد در بني : مهكيشان خود پرسيد
                 }!آورد يعنی نامز بجای می {مالد?  می
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دو بت بزرگ در (! سوگند به الت و عزا: گفت. آری: گفتند
زند, پايم را روی  اگر او را ببينم كه رسش را بزمني می). مكه

                         .مامل دهم, و صورتش را به خاک می گردنش فشار می
تی پيامرب را در حال سجده ديد با كرب و غرورش بسوی او آمد وق

تا به پيامرب نزديک شد, . تا پايش را بر گردن آن حرضت بگذارد
ترسان و هراسان در حاليكه صورتش را با دستانش گرفته بود به 

 .عقب فرار كرد
 !تو را چه شده?: دوستانش از او پرسيدند

, پر از ترس و وحشت و در بني من و او گودالی از آتش: گفت
         !خورد رسبرآورد باهلايی كه هبم می

شد, فرشتگان او را  اگر به من نزديک می: فرمودند پيامرب خدا 
                 .)١(كردند تكه پاره می

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
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ابوجهل : روايت شده كه گفتند) رضی اهللا عنه(و از ابن عباس 
خواند, گردنش را  نامز میاگر حممد را ببينم در كنار كعبه : گفته بود

اگر : رسيد فرمودند وقتی خرب به پيامرب خدا . كنم با پايم له می
                         .)١(كنند چنني كند فرشتگان او را تكه پاره می

 "خصفة"بسوی  پيامرب خدا : كند كه جابر بن عبداهللا روايت می
. دندلشكركشی كرد, مسلامنان شكست سختی به دشمن رسان

گاهها خود  در يكی از اتراق "غوث بن احلارث"مردی از آهنا به نام 
و . كه در حال اسرتاحت بودند, رسانيد را باالی رس رسول خدا 
تواند تو را از دست من نجات  چه كسی می: شمشري كشيده داد زد

بناگاه شمشري از دست آن ! اهللا: فرمودند دهد? پيامرب خدا 
برخواست و شمشري را  پيامرب خدا . افتاد مرشک رها شده بزمني

و حاال, چه كسی تو را از دست من نجات : گرفته فرمودند

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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                                 دهد? می
: فرمودند پيامرب اكرم . از من درگذر: آن مرد با ترس و لرز گفت

و من رسول  "اهللا"دهی كه پروردگاری نيست مگر  آيا شهادت می
دهم هرگز  نه, ولی قول می: ی خدا هستم? آن مرد گفت هو فرستاد

پيامرب او را . جنگند را ياری ندهم با تو نجنگم, و كسانيكه با تو می
                                 .رها كرد

شد نجات يافته برسعت از آنجا دور  آن مرد در حاليكه باورش نمی
هبرتين انساهنا  از سوی: شد, و خودش را به قومش رسانيده گفت

                     .)١(ام آمده
مردی مسيحی اسالم آورد, و او سوره : كند انس روايت می

را آموخت, و چيزهايی را نيز به امر پيامرب  "آل عمران", و "البقرة"
و هر . سپس از اسالم بازگشت و مسيحی شد. نوشت می خدا 

                                                           

 .به روايت امام حاكم, و ايشان حديث را صحيح دانسته است. )١(
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                                         !داند هيچ نمیام  حممد جز آنچه من بدو آموخته: گفت جا می
صبح روز بعد ديدند . او را دفن كردند. خداوند جانش را گرفت

اين كار حممد : مسيحيان گفتند. كه زمني جسدش را بريون انداخته
چون از آهنا بريده بود قربش را كنده, جسدش را . و يارانش است
. قرت كندند و دوباره او را دفن كردندگودالی عمي. اند بريون انداخته

اين : گفتند. روز بعد متوجه شدند زمني بار دگر او را بريون انداخته
اينبار تا . اند كار حممد و دوستانش است, رفيقامن را نبش قرب كرده

. توانستند گودالی بسيار عميق زدند, و او را بار دگر دفن كردند
                 !جسدش را بريون انداخته صبح روز بعد ديدند كه زمني بار دگر

جسدش را كناری . تواند كار انسان باشد دريافتند كه اين نمی
         .)١(انداختند و رفتند

توان; نجات او از  و از تصاوير پاسداری خداوند از پيامربش می

                                                           

 .ايت امام بخاریبه رو. )١(
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زير شمشريهای بران پهلوانان قريش كه به خانه او شبيخون زدند را 
ای كه قريشيان پس از نا اميدی كامل از دست  ين حيلهآخر. نام برد

ای پهلوانی  يافتن به پيامرب, بر آن اتفاق كردند اين بود كه از هر قبيله
شمشري زن انتخاب كنند, و متام آن قهرمانان با شمشريهای بران 

شبيخون زنند, و مهه با هم چون  خود شبانه به خانه رسول اكرم 
. ظه شمشريهای خود را بر او فرود آورنديک مرد آهنني در يک حل

های خمتلف عرب پخش  و بدينصورت خونش در بني قبيله
ی پيامرب, را توان مقابله با متام  آنگاه بنو عبدمناف; قبيله. شود می

عرهبا نخواهد بود, و بناچار از خوانخواهی از او دست خواهند 
                                                 .كشيد

ی ناجوانمردانه مرشكان  ای بود كه حيله اين آخرين سوژه
توانست بدان دست يابد, ولی آن كوته فكران و سست انديشان  می

از اين غافل بودند كه خداوند خود نگهبان و پاسدار رسول خود 
ی وحی; جربيل, بدستور خداوند متعال بر پيامرب  فرشته. است
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ی مرشكان آگاه ساخته,  و حيلهنازل شده, او را از مكر  اكرم 
دستور خداوند را بدو ابالغ نمود كه شب را در بسرت خويش 

                                         .نخوابد, و به او اجازه هجرت داده شد
ی غار  توان به حادثه و از تصاوير پاسداری خداوند از او می

ر حركت پيامرب به آنگاه كه مرشكان قريش با رد يابی آثا. نگريست
ابوبكر صديق; يار غار رسول خدا, از اينكه . دم غار ثور رسيدند

مبادا پيامرب توسط مرشكان دستگري شود بسيار نگران و پريشان 
اگر كسی از اينها بزير پايش نگاه كند ! ای رسول خدا: بود, و گفت

با كامل اطمينان و توكل بر  پيامرب خدا . ما را خواهد ديد
تو را چه گامن از ! ای ابوبكر: ار به دوست و مهراهش گفتپروردگ

                 !دوتائی كه خداوند سومی آهناست
آنگاه كه رساقه بن : و در مهني سفر هجرت به تصويری ديگر بنگر

مالک توانست خود را به پيامرب برساند, و در پی دستگريی آهنا و 
ش را بخود اختصاص ی قري حتويلشان به قريشيان بود, تا جايزه
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چگونه خداوند پيامربش را از دست او نجات داد? چگونه . دهد
پاهای اسبش در زمني فرو رفته او را بزمني زد? تا رس تسليم فرو 

         ..آورده از پيامرب امان خواست
مثاهلای نگهبانی و   از مجله: نويسد امام ابن كثري در تفسريش می

توان; به حفاظت پروردگار از او  میپاسبانی خداوند از پيامربش 
طلبان  در برابر اهل مكه و رسدمداران و حسودان و دشمنان و جاه

و خود خواهان آن نام برد كه با وجودی كه از شدت دشمنی و 
پيچيدند, و شبانه روز بر عليه او نقشه  بغض و كينه بخود می

ر كشيدند, نتوانستند مويی از رس آن جناب كم كنند, هر با می
خداوند با قدرت و حكمت بزرگش اسباب و وسائلی را فراهم 

                                                                 .داشت نمود, و او را از چنگ ظاملان در امان می می
ی  در ابتدای طلوع آفتاب توحيد خداوند رسولش را بوسيله

كدخدائی و رياست و ابوطالب كه عمويش بود و در بني قريشيان 
خداوند حمبتی فطری در قلب او . احرتام داشت حفاظت نمود
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         .آفريد
ی خويشاوندی ـ نه  ی خود از رابطه ی برادر زاده ابوطالب شيفته

شد  شايد اگر ابوطالب مسلامن می. رابطه اسالم و ديانت ـ شد
شناختند, ولی  قريشيان كافر ديگر برايش احرتام و حرمتی نمی

چون در بينشان صداقت و مهدلی كفر برقرار بود او را احرتام 
                                                         .بردند گذاشتند و از او حساب می می

و چون ابوطالب از دنيا رخت بربست مرشكان توانستند تا حدودی 
ام در اين هنگ. پيامرب را مورد آزار و اذيت خويش قرار دهند

اهل يثرب . خداوند انصاريان ـ اهل يثرب ـ را بسوی او فرستاد
دين اسالم را هضم كرده, پيامرب را به آغوش كشيدند, و از او 

چون آفتاب نبوت در . خواستند تا به شهر آهنا هجرت كند
شهرشان طلوع كرد, نام شهر خود را به ميمنت قدوم مبارک پيامرب 

تغيري دادند, و در راه محايت و پاسبانی ـ شهر پيامرب ـ  "مدينة النبی"
 .از او دشمنی عرب و عجم را به جان و دل خريدند
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كرد,  خداوند در متامی مسري دعوت اسالم پيامربش را حفاظت می
و هر گاه مرشكان يا اهل كتاب ـ هيوديان و مسيحيان ـ بر عليه او 

خدعه و كرد و  ی آهنا را بر آب می كشيدند خداوند نقشه ای می نقشه
                                                 .)١(گردانيد نرينگشان را چون تريی به سينه خود آهنا بر می

                                                           

  )١١٠ـ  ١٠٨/ ٢(با اختصار; تفسري ابن كثري . )١(
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  هنمدرس 
  هجرت بسوی مدينه

 
كار و فعاليت دعوت اسالمی در مدينه بصورتی بسيار 

نمود, و مدينه با جان و دل مشتاق ديدار  اميدوار كننده پيرشفت می
و به آغوش كشيدن دعوت او و پناه دادن به برادران   پيامرب خدا

    .مسلامن خود شده بود
گاه برای مؤمنان بدل شده  در مقابل; مكه به يک زندان و شكنجه

بود, و شدت استبداد و خودخواهی و ظلم و ستم آن بحدی 
         .رسيده بود كه برداشت و حتمل آن تقريبا بكلی امكان پذير نبود

به پريوان خود دستور داد بصورت خمفی و بدون  دا پيامرب خ
ی مكه بريون  اينكه مرشكان مكه بو بربند خود را از زير شكنجه

         .كشيده به مدينه هجرت كنند
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مؤمنان مال و ثروت و دارائی و خانه و كاشانه و احيانا زن و فرزند 
ينه خود را رها كرده يكی يكی از مكه فرار نموده خود را به مد

و ابوبكر و علی و برخی از  در مكه جز رسول خدا . رساندند
 .مؤمنان دربند مرشكان كسی ديگری نامند

به مدينه  وقتی مرشكان مكه دريافتند, پريوان رسول خدا 
برند و از تري  اند, و در آنجا در كامل امنيت و آرامش برس می رسيده

پايگاهی تشكيل دهند و اند از اينكه مبادا در آنجا  رس آهنا دور شده
مدينه مركز دعوت و تبليغ آهنا شود بشدت ترسيدند, و اتفاق 

را به قتل برسانند, و مانع رسيدن او به  كردند كه بايد رسول خدا 
                         .يارانش شوند

ای يک پهلوان و شمشري زن ماهر انتخاب  مرشكان مكه از هر قبيله
ر يک حلظه شبانگاه به خانه پيامرب محله برده او كردند, تا مهه با هم د

را به قتل رسانند و بدينصورت خونش در بني متام عرهبا تقسيم 
شود, و قبيله پيامرب در برابر امر واقع قرار گرفته به خون هبا راضی 



١١٩ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

         .گردد
خواستند جنايت خود را اجرا كنند, خداوند  در شبی كه آهنا می

از نرينگ و نقشه آهنا باخرب ساخته, بدو امر كرد متعال پيامربش را 
         .تا در آن شب در بسرت خود نخوابد و بسوی مدينه هجرت كند

با وجود اينكه مرشكان مكه با پيامرب بشدت در جنگ بودند, و 
زدند, امانتهای خود را نزد او  صبح و شام سايه او را با تري می

گويی او هيچ شک و ترديدی گذاشتند و در امانتداری و راست می
در حالی دستور هجرت به پيامرب داده شد كه خانه او پر . نداشتند

پيامرب از پرس عمويش حرضت علی . بود از امانتهای مردم
خواست تا در آن شب در بسرت پيامرب بخوابد, و با حلاف او خودش 

                 . اندرا بپوشاند, و پس از رفتن پيامرب امانتهای مردم را به آهنا برگرد
رس تسليم خم  حرضت علی در برابر درخواست رسول اهللا 

كرد, و در حاليكه شمشريهای تشنه بخون و بران دشمن در پشت 
در خانه از نيام بريون كشيده شده بود حرضت علی در بسرت پيامرب 
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 .دراز كشيد و آرام خوابيد
نه را برای خداوند چشامن مرشكان شمشري بدست در خارج از خا

جلوی روی قاتالن تشنه  چند حلظه كور كرد, پيامرب خدا 
بخونش از خانه بريون آمده, مشتی خاک از زمني برگرفت و روی 
رس پهلوانانی كه توان ديد او از چشامنشان سلب شده بود رخيت, و 
خودش را به خانه ابوبكر صديق كه از پيش منتظر ايشان بود 

و مهراه به رسعت شبانگاه هجرت  رسانيد, و دو يار و دوست
 .تارخيی خود را رشوع كردند

و دوست فداكارش ابوبكر صديق در جهت خمالف  پيامرب اكرم 
. مدينه براه افتادند, و خود را به غار ثور در باالی كوهی رسانيدند

 .و تصميم داشتند تا نا اميد شدن گشتهای دشمن در آنجا بامنند
شان به باد رفت, و با وجود متام مكر و ي قريشيان چون ديدند نقشه

حيله و نرينگ باز هم پيامرب از دستشان در رفت, بشدت خشمگني 
ای تشكيل داده به هر طرف گسيل  شدند و نريوهای گشت ويژه



١٢١ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

و برای كسی كه پيامرب را دستگري كند صد شرت جايزه تعيني . داشتند
                 .كردند

ينه پر شد از افرادی كه در طمع صحرای اطراف مكه و راه مد
اين تالش و كوششها و . و يارش بودند  جايزه در پی پيامرب خدا 

پيامرب . ردپا گريهيا گروهی از مرشكان را جلوی غار ثور رسانيد
متام اسباب و توان برشی خود را بكار گرفته بود, و هنايت  خدا 

زه برای كوشش و دقت عمل را بخرج داده بود, اينجاست كه معج
مرشكان در كنار غار ! دفاع از حق بايد وارد ميدان عمل شود

ايستادند, ابوبكر بسيار ناراحت و پريشان شده بود, و از اين دهلره 
 به پيامرب اكرم . دستگري شود داشت كه مبادا پيامرب خدا 

اگر كسی از آهنا به زير پايش نگاه كند ما را ! ای رسول خدا: گفت
 .خواهد ديد

اوند در اين حلظه بسيار حساس پيامربش را در پناه خود داشت, خد
 .و مرشكان را از رسيدن به او باز داشت
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كه به خدايش توكل كامل كرده بود دوستش را  پيامرب خدا 
كنی به دو  هيچ نگران نباش, چه تصور می: دلداری داده به او گفت

ت هيچ حاال كه خدا با ماس! )١(نفری كه خداوند سومی آهناست
                                                           

امَ ".)١( ِ اهللاُ ثَالِثُهُ ا ظَنُّكَ بِاثْنَنيْ سوره مباركه توبه در آيه ]. به روايت امام بخاری[ "مَ
هُ « : اين واقعه را چنني ثبت كرده است ٤٠/ جَ رَ هُ اهللاُّ إِذْ أَخْ َ دْ نَرصَ قَ وهُ فَ ُ إِالَّ تَنرصُ
لَ الَّ  أَنزَ نَا فَ عَ نْ إِنَّ اهللاَّ مَ زَ ْ بِهِ الَ حتَ احِ ولُ لِصَ قُ ارِ إِذْ يَ غَ ا يفِ الْ َ ِ إِذْ مهُ نَنيْ َ اثْ واْ ثَاينِ رُ فَ ينَ كَ  ذِ

ةُ  لِمَ كَ ىلَ وَ فْ واْ السُّ رُ فَ ينَ كَ ذِ ةَ الَّ لِمَ لَ كَ عَ جَ ا وَ هَ وْ رَ ْ تَ نُودٍ ملَّ هُ بِجُ دَ أَيَّ يْهِ وَ لَ كِينَتَهُ عَ  اهللاُّ سَ
كِيمٌ ا يزٌ حَ زِ اهللاُّ عَ يَا وَ لْ عُ يَ الْ  »هللاِّ هِ

خدا او  )مهان گونه كه قبالً  ,كند خدا او را ياري مي(اگر پيغمرب را ياري نكنيد  {
ه(بدان گاه كه كافران او را  ,را ياري كرد دو (در حايل كه  ,بريون كردند )از مكّ

مهراه داشت كه رفيق  و تنها يك نفر به(او دومني نفر بود  )نفر بيشرت نبودند و
ثور جاي گزيدند و در آن (هنگامي كه آن دو در غار .  )دلسوزش ابوبكر بود

ابوبكر نگران شد كه از سوي قريشيان به جان پيغمرب (شدند  )سه روز ماندگار
غم خمور كه خدا : در اين هنگام پيغمرب خطاب به رفيقش گفت  ),گزندي رسد

رهاند  كند و از دست قريشيان مي و كمك مي ناميد و ما را حفظ مي(با ما است 
ت و شوكت مي خداوند آرامش خود را  )در اين وقت بود كه. رساند  و به عزّ
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         .نگران نباش
پس از گذشت سه شب از ناپديد شدن پيامرب از مكه, كوششها 

های  برای بحث و تالش از پيامرب به سستی گرائيد, بيشرت دسته
بسيج شده برای دستگريی پيامرب نا اميد شدند, و گامن كردند پيامرب 

در . ردتا اين مدت از آهنا بسيار دور شده, و رسيدن به او امكان ندا
ای كه پيامرب و ابوبكر از پيش ترتيب داده بودند,  اين اثنا بنا به نقشه

راهناميی كه از پيش با او اتفاق كرده بودند مهراه با دو شرت خود را 
                                                                                                                        

و پيغمرب را با  )آرام گرفت ,و ابوبكر از اين پرتو الطاف(هبره او ساخت 
نَني(سپاهياين   )از فرشتگان در مهان زمان و مهچنني بعدها در جنگ بدر و حُ

و (و رسانجام سخن كافران را فروكشيد  ,ديديد شام آنان را نمي ياري داد كه
و (و سخن اهلي پيوسته باال بوده است  )شوكت و آئني آنان را از هم گسيخت

مكتبهاي زميني را  ,نور توحيد بر ظلمت كفر چريه شده است و مكتب آسامين
ت است  )از ميان برده است حكيم  )وتواند بكند  و هركاري را مي(و خدا باعزّ

 .})دهد و كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي(است 
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به آهنا رسانيد, و پيامرب و ابوبكر صديق مهراه با راهنام ـ راه دان ـ 
                 .بسوی مدينه حركت كردند

و از او . رسيد "ام معبد خزاعية"مرب به خيمه پريزنی به نام در راه پيا
خواستند بزی خشک و الغر اندامی كه از شدت ناتوانی با 

به بركت دست پيامرب . گوسفندان به صحرا نرفته بود را بدوشند
پيامرب بز را دوشيد و پري زن را از آن سري . پستان بز پر از شري شد

در پايان پيامرب . نوشيده, سري شدندكرد, سپس مهراهان از آن شري 
ای را نيز برای پري زن پر شري  از آن شري نوشيدند, و كاسه خدا 

         .كردند, و به راهشان ادامه دادند
راه ساحل را در پيش گرفته,  رساقه بن مالک شنيد كه پيامرب خدا 

اش را برداشت و سوار بر  به آرزوی رسيدن به جايزه قريش نيزه
وقتی به پيامرب نزديک شد, رسول خدا . چارنل بدانسو تاخت اسب
 رساقه دريافت كه . دعا كردند, دستهای اسب به زمني فرو رفت

پيامرب در حفاظت خداوند متعال قرار دارد, و بر اثر دعای او 
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داد كشيد و خود را تسليم كرده از رسول . اسبش به زمني فرو رفته
كسانيكه بدانسو در طلب پيامرب  خدا پناه خواست, و سوگند خورد

دعا كردند, زمني دستهای  پيامرب خدا . آيند را باز دارد می خدا 
رساقه بازگشت و هر كسی كه بدانسو . اسب رساقه را رها كرد

من از : گفت داشت و می رفت را از ادامه راه بازمی درپی پيامرب می
                                                 .آيم كسی را نديدم اينسو می

و  شوق ديدار رسول خدا . در مدينه حال و هوايی ديگر بود
هر روز صبح مردم . دهلره و ترس از راه و مكر و نرينگ قريشيان

نشستند, و  می مدينه در دروازه شهر منتظر رسيدن پيامرب اكرم 
                         .گشتند هايشان باز می با شدت گرفتن گرمی آفتاب به خانه

تا اينكه در روز دوشنبه دوازدهم ربيع األول, سال سيزدهم بعثت 
ترشيف فرما شدند,  , كسی داد زد كه رسول خدا پيامرب اكرم 

از چهار سوی شهر بلند شد, و مردم مدينه  "اهللا اكرب"نعره شادی و 
از پري و جوان, مرد و زن, كودک و نوجوان مهه از خاهنايشان 
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 .بسوی دروازه شهر دويدند آمده برای استقبال رسول اهللا بر
رسيدند در آنجا مسجدی به پا  "قباء"وقتی به  پيامرب اكرم 

اين مسجد اولني مسجدی است كه در تاريخ اسالم بنا . نمودند
 .شده است

پيامرب چند روزی را در قبا گذراندند, سپس به سوی مركز مدينه 
مجعه را مهراه با كسانيكه در ركاب آن حركت كردند, در راه نامز 
ای بود كه پيامرب  و اين اولني نامز مجعه. حرضت بودند بجای آوردند

                 .آوردند بجای می خدا 
پس از نامز مجعه پيامرب خدا از قسمت جنوب وارد شهر يثرب  

 شدند, و از آن روز اين شهر به ميمنت قدوم مبارک پيامرب خدا 
 .تغيري داد "مدينة النبی"را به نامش 

به مدينه رسارس شهر را  شادی و خوشحالی رسيدن پيامرب خدا 
و يارانش را  مردم مدينه با جان و دل رسول خدا . فرا گرفته بود

به آغوش گرفتند و در راه دفاع از آهنا و دعوت اسالمی از هيچ 
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 .دريغ نكردند
ليت يافت تا از آنجا دعوت و اينچنني بود كه اسالم زمينی برای فعا

 .اسالمی و پيام خداوند متعال را به چهار سوی گيتی برساند
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  دهم درس

          های اساسی ساختار دولت پايه
  

شهروندان . داخل شهر مدينه منوره شدند پيامرب اكرم 
مدينه منوره با آغوشی باز در حاليكه از خوشحالی در پوست خود 

ن; رسول هدايت و رستگاری استقبال گنجيدند از پيک آسام نمی
شرت . هر يک از اهل مدينه آرزو داشت پيامرب مهامن او باشد. كردند

رسيد صاحب خانه مهار شرت را  ای می پيامرب جلوی هر خانه
خواست تا در خانه او  گرفت و با خواهش و متنا از پيامرب می می

: فرمود می خواست و فرود آيد, پيامرب از او تشكر كرده معذرت می
شرتم را رها كنيد كه از جانب خداوند مأمور است تا در جای 

                                                         .معينی بنشيند
رفت, تا  نگريست, و به پيش می شرت به آرامی اينسو و آنسو می
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اينكه بجايی كه امروز مسجد پيامرب خداست رسيد, در آنجا 
بلند شد و چند قدمی باز بجلو رفت و به هر طرف نشست, سپس 

خواست مطمئن شود در جای درست نشسته,  نگاه كرد, گويا می
 رسول خدا . سپس به جای اولش بازگشت و در مهانجا نشست

خانه چه كسی از خويشانم نزديک : از شرت پياده شده پرسيدند
                         اينجاست?

ای : از خويشان مادر پيامرب بودند گفتندابو ايوب انصاری كه 
تا آماده  پيامرب خدا . خانه من به اينجا نزديک است! رسول خدا

 .شدن مسجد و منزلشان در خانه ابو ايوب انصاری بودند
اولني كاری كه پيامرب پس از رسيدن به مدينه منوره انجام دادند, اين 

 .دبود كه در مهان جايی كه شرت نشست مسجدی ساختن
و . آن زمني از دو پس بچه يتيم بود كه پيامرب زمني را از آهنا خريدند

 .پيامرب خودشان نيز در ساختن مسجد سهيم بودند
پس از پايان يافتن كار مسجد, اتاقهايی در كنار مسجد برای 
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با آماده شدن اتاقها پيامرب از خانه . مهرسان پيامرب ساخته شد
و بخاطر مجع شدن . منتقل شدندابوايوب انصاری به اين اتاقها 

مردم برای نامز; اذان گفتن مقرر شد تا قبل از هر نامز با شنيدن اذان 
 .مردم بسوی مسجد بيايند

 برای برقراری الفت وانسجام بسيار قوی در جامعه پيامرب خدا 
اين پيامن بني نود . بني مهاجران وانصاريان پيامن برادری برقرار كرد

هنا از مهاجران و نيم ديگر از انصاريان بودند برقرار نفر كه نيمی از آ
با اين پيامن برادری هر دو مسلامن با هم چون دو برادر تنی . شد
اين قانون تا . بردند شدند, و پس از مرگ از مهديگر ارث می می

                 .درگرفتن جنگ بدر ادامه داشت
 :پس از آن خداوند متعال فرمودند

® (#θä9'ρé&uρ ÏΘ%tnö‘F{$# öΝåκÝÕ÷èt/ 4†n<÷ρr& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=≈tFÅ2 «!$# 

 ٦: األحزاب[ 〉
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و در كتاب خدا خويشاوندان نسبى از مؤمنان و مهاجران به .. {
 }..يكديگر سزاوارترند, 

و بدينصورت از يكديگر ارث بردن به رابطه خويشاوندی و رحم 
. سلب شدو اينمورد از اخوت و برادری اسالمی . مادر بازگشت

 .و پيامن برادری تا بروز قيامت بني متام مؤمنان بر جای ماند
ةٌ  ® وَ نُونَ إِخْ مِ امَ املُْؤْ فقط  {].10سوره حجرات آيه  [ 〉..إِنَّ

 }..مؤمنان برادران يكديگرند 
در اين هنگام شهر مدينه از دو تشكل مسلامنان و هيود تشكيل 

بسته و نريومند پيامن برای برپائی جامعه مه پيامرب خدا . شد می
ای بني مسلامنان و هيود امضاء كردند كه به ميثاق مدينه مشهور  نامه
                 .است

رسشناسرتين عامل و دانشمند و روحانی هيوديان شخصی بنام 
و  بودند, كه با بررسی زندگی پيامرب خدا  "عبداهللا بن سالم"
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است دريافتند كه او  مقايسه آن با آنچه در كتاهبای پيشني آمده
ولی . و ايامن آوردند. آخرين پيامرب و فرستاده پروردگار است

متأسفانه عموم مردم هيود از روحانيهای جاه طلب و خودخواه 
 .)١(خويش پريوی كردند و چشامن خود را بر نور تابان اسالم بستند

با گذاشتن برخی قوانني يا پيامهنا روابط بني  پيامرب خدا 
ن مسلامن مدينه; مهاجران و انصار را با هيودهيا مشخص شهروندا

نمود تا مردم در كامل امنيت و آرامش برس برده, مشغول عمران و 
 .آبادی شهرشان شوند

به برخی از ميثاقهای اين  برخی از كتاهبای سريت پيامرب خدا 
         :از مجله بندهای اين ميثاق چنني بود. اند پيامن نامه اشاره كرده

ای را  متامی مؤمنان; مهاجران وانصار, به تنهائی ملت يگانه •
                 .دهند تشكيل می

                                                           

 .٦٥ـ  ٦٣/ ٣زاد املعاد : نگا. )١(



١٣٣ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

مؤمنان هيچ نيازمند و عيال داری را در ميانشان حمتاج رها  •
                 .كنند كنند, و به هبرتين وجه به او رسيدگی می نمی

جوی ظامل,  مؤمنان در مقابل هر جتاوزگر, و دسيسه •
بكار, فتنه افروز, و مفسد و ستيزه گر, با مهديگر متحد خرا

بوده, مهه با هم چون سدی سرتگ ريشه فساد را در 
افروز فرزند  خشكانند, هر چند دشمن فتنه اش می نطفه

                                 .يكی از آهنا باشد
كشد, و  هيچ مؤمنی برادر مؤمنش را بخاطر كافری نمی •

                 .دهد فری را عليه برادر مؤمنش ياری نمیهيچ مؤمنی كا
در جنگ در راه خدا هيچ . صلح مؤمنان يكی است •

بندد, بلكه  مسلامنی بدور از ساير مسلامنان پيامن صلح نمی
پيامن صلح از سوی مهه و با رعايت ضوابط و رشايط 

                 .گردد عادالنه امضاء می
هر نزاع و اختالف و درگريی قضاوت و دادخواهی در  •
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         .گردد به خداوند و رسول او  برمی
هيوديان بر دين . هيود بنی عوف ملتی هستند در كنار مؤمنان •

اتباع و پريوان . و آئني خود, و مسلامنان بر دين و آئني خود
هر ملتی تابع ملت خويشند, مگر كسی كه ظلم و ستمی 

اش مسئوليت  ادهورزد كه در اينصورت خودش و خانو
                 .شوند پيامن شكنی او را متحمل می

مهراهان هيوديان در پيامن با هيوديان مشرتكند, و كسی از  •
         .شود بريون رانده نمی آهنا جز با دستور شخص پيامرب 

مهسايه چون خود شخص است, كسی حق ندارد به  •
         .دارد اش كوچكرتين رضر يا ظلم و ستمی روا مهسايه

                 .شود ای بدون اجازه مردم منطقه پناه داده نمی هيچ بيگانه •
و مواردی از اين قبيل كه برنامه مهزيستی و مهبستگی اجتامعی بني 

اين قانون . داد ها و فاميلهای خمتلف شهر مدينه را ترتيب می قبيله
مسلامنان  كه در برگرينده متام "امت اسالمی"اساسی مراد از 
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كه مهان مدينه منوره بود, را  "دولت اسالمی"است, و مفهوم 
بدرستی روشن ساخته, و سلطه برتر جامعه, بخصوص در 
                 .نزاعات و موارد اختالف را خداوند و پيامربش معرفی كرده است

مهچنني اين اساسنامه آزادهيای فردی و اجتامعی; چون آزادی 
عبادت, و امنيت افراد جامعه را برای مهه ضامنت عقيده و آئني و 

 .كرده است
و مهچنني اساس برابری و عدالت را برای متام افراد جامعه حمرتم و 

 . معترب شمرده است
با يک نگاه عميق در بندهای اين اساسنامه يا ميثاق مدينه بروشنی 

های متمدن برشی, و  يابيم تعداد زيادی از دستورات جامعه درمی
ياری از شعارهايی كه امروزه در باب حقوق برش گوش فلک را بس

. كر كرده است, در اين ميثاق نامه بروشنی مد نظر قرار گرفته است
اولني شخص و برترين رهرب تاريخ  و در حقيقت پيامرب اكرم 

های بنيادين اين حقوق را بر جای هناد, و  برشيت است كه پايه
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ابق با رشيعت و قانون پروردگار و های آن را مط قواعد و اساسنامه
خالق انساهنا آنچنان كه در قرآن و سنت پيامرب بيان شده, روشن 

                                 .نمود
برای  و در واقع حد و مرزهايی كه قرآن كريم و سنت پيامرب خدا 

حقوق برش مد نظر قرار داده حد فاصل و مرز دقيق بني عدالت و 
ها و  ساوات و آزادی است و بني آنچه مؤسسهبرابری و م

آنچه امروزه بيشرت . زنند های جهانی شعار آنرا به سينه می منظمه
كشند   های جهان غرب برای برشيت خط و نشان می مؤسسه

حقوق سعادت آفرين نبوده هيچ, بلكه عقوق و ظلم و ستم و 
قی تعدی و جتاوز به كرامت انسان و زير پا هنادن ارزشهای اخال

های گروهی  جامعه است, و در بيشرت موارد چريه ساختن خواسته
                                                         !..دانند بر ساير افراد برش است می "از ما هبرتان"كه خود را 
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  يازدهمدرس 

با  های هيوديان, و برخورد پيامرب اكرم  مكر و حيله
         آهنا

  

های اساسی و  پس از رسيدن به مدينه پايه  خدا پيامرب
و از مجله كارهايی . بنيادی دولت نوين اسالمی را مستحكم كردند

كه در اين زمينه انجام دادند, امضاء معاهده و ميثاق عدم جتاوز و 
ولی . تعدی و مساوات حقوق شهروندی با هيوديان مدينه بود

زدن خويش را ترک هيوديان عقرب صفت نتوانستند عادت نيش 
كنند, و پس از مدت زمان بسيار كوتاهی رشوع كردند به خيانت 

و با مكر و . به آنچه در معاهده بر آن اتفاق صورت گرفته بود
توانند  نرينگ و دو روئی و خيانت خويش ثابت كردند كه نمی
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               .مهشهريان مناسبی برای مسلامنان مدينه باشند
گروهی از هيوديان بودند كه چون پيامرب و مؤمنان هيود بنی قينقاع 

را درگري غزوه بدر ديدند, خواستند بازويی نشان داده قدرت خود 
برخی از آهنا زنی مسلامن را در بازار مورد . را برخ مسلامنان بكشند

آن زن . آزار و اذيت قرار داده, جلوی مردم لباس از تنش كشيدند
از مسلامنان صدای او را شنيده,  شخصی. مظلوم جيغ و داد رس داد

خواست بدادش رسد كه در درگريی يكی از هيوديان متجاوز 
هيودهيا با ديدن اين صحنه برآشفتند و مرد مسلامن را . كشته شد
 .كشتند

از غزوه بدر بازگشت, هيودهيا را  پس از اينكه پيامرب خدا 
با ولی آهنا . خواست تا قضيه را روشن كرده, حل و فصل كنند

شدت با پيامرب برخورد كردند, تا جائيكه معاهده را جلوی پيامرب 
نيز برای مقابله  رسول اهللا . انداختند و برای جنگ آماده شدند

 .با آهنا آماده شد
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هيوديان چون راه . مسلامنان برای مدتی آهنا را در حمارصه قرار دادند
ای  معركه گريزی برای خود نيافتند, و مطمئن شدند كه از آتش اين

اند جان سامل بدر نخواهند برد, از پيامرب خواستند تا به  كه بپا كرده
آهنا اجازه دهد پس از تسليم مال و ثروتشان, زن و فرزندانشان را 

               .گرفته از مدينه خارج شوند
ای  پيامرب كه با خونريزی شديدا خمالف بود, از آن گرگهای درنده

داشتند, درگذشت, و با پيشنهادشان موافقت ای جز مرگ ن كه توبه
های  پس از بريون رفتن هيود بنی قينقاع از دژهايشان اسلحه. كرد

بسيار زيادی كه آهنا برای جنگ با مسلامنان در انبارهايشان مجع 
                      .كرده بودند به غنيمت مسلامنان درآمد

ه بودند كه در سال هيود بنی نضري گروه ديگری از هيوديان مدين
را  چهارم هجری به معاهده خيانت كرده, نقشه ترور پيامرب خدا 

 .كشيدند
در سال چهارم هجری بنا به يكی از بندهای معاهده در مورد 
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آهنا در يک باغی . پيامرب نزد آهنا رفت) خون هبا(مشاركت در ديه 
را ترتيب داند, و قرار  گرد هم آمده نقشه قتل پيامرب خدا 

گذاشتند يكی از پهلوانانشان بنام عمرو بن جحاش سنگ آسيابی 
 .بيندازد را از پشت بام بر رس پيامرب خدا 

خداوند متعال به پيامربش خرب داد, تا فورا از منطقه خطر دور 
و برای گوشاملی دادن . پيامرب نيز بال فاصله به مدينه برگشتند. شود

 .هيوديان آمادگی گرفتند
گران بدطينت را نيز به آهنا بخشيد,  دگی اين حيلهزن رسول خدا 

چون خائن و غدار لياقت . و تنها دستور داد از مدينه خارج شوند
آهنا نيز آنچه مال و ثروت . مهشهری بودن با مسلامنان را ندارد

هايشان را ويران كرده, به  شرت گذاشته, خانه ٦٠٠داشتند را بر 
               .خيرب رفتند

وديان بنی قريظه پس از نقض معاهده, با لشكر كفر و احزابی اما هي
كه برای جنگ با مسلامنان ـ در غزوه خندق ـ آمده بودند هم پيامن 
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پس از آنكه خداوند . شدند تا اسالم را از مدينه ريشه كن سازند
احزاب را شكست داده, دماغشان را بزمني ماليد و لشكرشان با 

شت, پيامرب با سه هزار تن از ذلت و خواری بسوی مكه بازگ
مسلامنان مدتی . يارانش برای تنبيه كردن بنو قريظه حركت كردند

 .آهنا را حمارصه كرده, در تنگنا قرار دادند
وقتی هيوديان از هر جهت نا اميد شدند, و دريافتند جزای خيانت 
. بزرگشان چيزی جز مرگ نخواهد بود, حارض شدند تسليم شوند

 .در حق آهنا قضاوت كند را بپذيرند "بن معاذ سعد"و هر آنچه 
بود كه  ترين ياران پيامرب خدا  يكی از برجسته "سعد بن معاذ"

توانست از هيچ  خيانت در برابر خدا و رسولش را به هيچ وجه نمی
و با وجود اينكه با هيوديان ميانه بسيار خوبی . كس حتمل كند

               :نني قضاوت كردداشت, پس از آن خيانت بسيار بزرگ آهنا چ
ها و مال  متام مردانی كه قدرت جنگ دارند  كشته شوند, زهنا و بچه

جنگجويانشان كه بر عليه . و ثروتشان به غنيمت گرفته شود



١٤٢ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

ترين  اند, و به آهنا در سخت مسلامنان سالح خيانت بدوش گرفته
روزهای جنگ از پشت خنجر زدند بجز تعداد كمی كه مورد 

                      .قرار گرفتند كشته شدند بخشش
آهنا از شدت كينه . البته اين قضاوت را خود هيوديان انتخاب كردند

داشتند نخواستند پيامرب در حقشان  و بغضی كه با پيامرب خدا 
و چون روابط نزديكی با اوسيها داشتند, رسدارشان . قضاوت كند

كردند, به گامن اينكه  را برای قضاوت انتخاب "سعد بن معاذ"
كردند چون  ـ و شايد گامن می. شايد با آهنا به نرمی برخورد كند

سعد آهنا را ببخشد ساير مسلامنان بخصوص قبيله خزرج كه قبل از 
اسالم با اوسيها دشمنی داشتند, بر عليه اين قضاوت بشورند و 

               .ور شود ـ آتش فتنه در بني مسلامنان شعله
يان پس از آنكه تورات را حتريف كردند, در آن گنجانيدند كه هيود

بايد اسريان را كشت, و سعد نيز با آهنا طبق دستور كتابی كه برای 
 .خود نوشته بودند برخورد كرد
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 ٦/ ٣١االصحاح (در سفر العدد, در تورات حتريف شده هيوديان 
به را  "مديان"های  بنی ارسائيل زهنا و بچه: آمده است )٣٥ـ 

و متام اموال و چهارپايان و حيواناتشان را به تاراج . كنيزی گرفتند
        .بردند, و متام شهرها و مهه دژها را با مردمانشان به آتش كشيدند
آيا : چون خرب به حرضت موسی رسيد بسيار خشمگني شده گفت

ايد? اآلن مهه پرسها را بكشيد, و مهه  مهه زهنا را زنده رها كرده
اند را رس بربيد, و تنها كودكان و دخرتانی كه  كه شوهر كرده زهنايی

                      !!اند را برای خودتان زنده نگه داريد شوهر نكرده
البته بدون شک اين ساخته و پرداخته هيوديانی است كه تورات را 

اند, و از اينكه خدای ناكرده بگوئيم حرضت موسی  حتريف كرده
پيامرب و فرستاده خداوند چنني دستور كشتار مجعی ; )عليه السالم(

بريم,  و قتل عام وحشتناكی را صادر كرده به خدای بزرگ پناه می
اين دستور زائيده عقلهای تشنه به خون و فطرت ددمنش هيوديانی 
است كه تورات را مطابق هوی و هوس خود نگاشته بر عليه 
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                      .)١(اند اسريانشان چنني حكمی صادر كرده

                                                           

 .٧٣, ٦٧, ٥٩/, و لباب اخليار ص١٢٦ـ  ١٢٥/ رمحة للعاملني, ص: نگا. )١(



١٤٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

 
  دوازدهمدرس 

  چرا اجازه جنگ داده شد?
  

طلوع آفتاب توحيد و يكتاپرستی در شبه جزيره عرب 
. نويدی بود به دينی كه آزادی و عدالت دو ستون عمده آن هستند

اسالم به عنوان آخرين حرف آسامن به زمني كرامت انسان را قدر و 
برای عقل و باور و اختيار و منزلت هناده, مهار ايامن فرد را متاما 

 .اراده شخص رها كرده است
آخرين پيک آسامن; حرضت حممد مصطفی پيامرب دوستی و حمبت 

او اجازه نداشت با زور بازو . و سالم و مهزيستی و مهبستگی است
و با هيبت قدرت كسی را به  اسالم آوردن جمبور كند, و اراده و 

تالف بني انسان با مرحله ترين مورد اخ كرامت اختيار كه اساسی
        .حيوانيت است را زير پا هند
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اسالم با متام وضوح و روشنی, و با كامل افتخار به اين پايه و 
 #$!$Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe ®: اساس خود, با صدای بلند در جهان جار زد

 ]٢٥٦: البقرة[ 〉
كسی حق ندارد كسی را [در دين, هيچ اكراه و اجباری نيست {
ز روی اجبار وادار به پذيرفتن دين كند, بلكه هر كسی بايد ا

آزادانه با به كارگريی عقل و با تكيه بر مطالعه و حتقيق, دين را 
 }].بپذيرد

 :و خداوند با رصاحت متام به پيامربش گفت
® |MΡr'sùr& çνÌõ3è? }¨$̈Ζ9$# 4©®Lym (#θçΡθä3tƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σãΒ 〈 ]يونس :
٩٩ [ 
حالی كه خدا از بندگانش ايامن اجباری در ! ای پيامرب[{

پس آيا تو مردم را وادار می كنی تا به اجبار مؤمن ] نخواسته
 }!شوند?
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اسالم با كامل افتخار به شخصيت و هويت خويش, ديگران را نه تنها 
حذف, و يا ذوب, نكرد, بلكه وجودشان را برای خودشان حمرتم 

ط, و حتی اگر در نقطه دانسته, به اختيارشان هر چند اشتباه و غل
 :معاكس حق بود اعرتاف كرد

® ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u’Í<uρ È⎦⎪ÏŠ 〈 ]٦: الكافرون.[ 
 }! آيني شام برای خودتان, و آيني من برای خودم {

اين مساملت آميزی, و اين احرتام و اعرتاف به حق ديگران, و اين روح 
و, هرگز بدين آزادمنشی و حفاظت از كرامت انسان و اختيار و اراده ا

معنا نيست كه اسالم دينی بی مايه و بی بخار باشد تا سلطه جويان و 
های  زورگويان و مصلحت پرستان مست باده غرور آنرا زير چكمه

        !خواهشات خويش بزمني باملند
بلكه صفات و ويژگيهای متامی پيامربان خدا در سيامی آخرين پيک 

نرم خوئی و لطافت حرضت  ايشان در كنار. جتلی كرد آسامن 
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عيسی, شدت و رصامت و قوت حرضت موسی و شفقت و 
پدری و رصاحت حرضت ابراهيم و صرب و بردباری و شكيبائی 

را در خود .. حرضت ايوب, و دولتداری حرضت سليامن و غريه
و ! احرتام هر كس در دين اسالم در دست خود اوست. داشتند

اختن جامعه هرگز به اين حمبت و دوستی و دعوت هبمزيستی و س
ی داخلی و يا خارجی كمر  معنا نيست كه اسالم در مقابل جتاوزها

خداوند به مؤمنان . خم كرده, گوشواره ذلت و بردگی بگوش هند
اجازه داده است از خود دفاع كنند و حق خود را از حلقوم ظامل 
متجاوز, و ديكتاتور خودپرست بدون اينكه به كسی ظلم ورزند, و 

        .از حد خود جتاوز كنند, بريون كشند يا
        :فرمايند پروردگار يكتا می

® Ç⎯yϑsù 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïµø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# 

öΝä3ø‹n=tæ 〈 ]١٩٤: البقرة[ 
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ی كنيد{  و ! هر كس به شام جتاوز كرد, مهانند آن بر او تعدّ
 })!ياده روی ننامييدو ز(از خدا بپرهيزيد 

 :و فرمودند
® (#θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 〈 
 ]١٩٠: البقرة[

و ! جنگند, نربد كنيد و در راه خدا, با كسانی كه با شام می{
ی  }!دارد كنندگان را دوست نمی از حدّ جتاوز نكنيد, كه خدا تعدّ

 :و فرمودند
® βÎ*sù öΝä.θè=tG≈s% öΝèδθè=çFø%$$sù 〈 ]١٩١: البقرة.[ 
 }!پس اگر با شام پيكار كردند, آهنا را به قتل برسانيد {

و اين نشانگر اين است كه در اساس اجازه جنگ در اسالم برای 
دفاع از خود و محايت امنيت جامعه و امت اسالمی از جتاوز 

دشمنان داخلی و  های پليد متجاوزان, و از مكر و نرينگ و فتنه
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        .خارجی بوده است
نگاهی گذرا به روند تاريخ اسالمی و ميالد آن خود بازگو كننده 

 :اين حقيقت آشكار است
ها و  پيامرب و ياران او ده سال كامل را زير بدترين شكنجه

ترين دشمنيهای كافران قريش سپری كردند, تا اينكه آهنا  سخت
و يارانش را از خانه و  , رسول خدا كارد را به استخوان رسانيده

كاشانه و شهر و ديار خود بريون رانده, ثروت و دارائيشان را به 
پس از هجرت و گذاشتن سنگ بنياد اولني حكومت . تاراج بردند

اسالمی خداوند به مؤمنان اجازه داد با مرشكان متجاوز و ظامل 
               .برخورد كنند

        :خوانيم در سوره حج می
® tβÏŒé& t⎦⎪Ï%©#Ï9 šχθè=tG≈s)ãƒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã 

óΟÏδÎóÇtΡ íƒÏ‰s)s9 ∩⊂®∪ t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ÏΒ ΝÏδÌ≈tƒÏŠ ÎötóÎ/ @d,ym 
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HωÎ) χr& (#θä9θà)tƒ $oΨš/u‘ ª!$# 〈 ]٤٠ −  ٣٩: حج.[ 
به آنان جنگ شود كه  به كساين داده مي )دفاع از خود(اجازه  {
و آنان (چرا كه بديشان ستم رفته است  ,گردد مي )حتميل(

هتاي طوالين در برابر ظلم ظاملان شكيبائي ورزيده اند و خون  مدّ
و خداوند توانا است بر اين كه ايشان را پريوز  )اند دل خورده

مهان كساين كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج   .كند 
ه(اند  شده و تنها گناهشان اين  )اند وادار به هجرت گشته و از مكّ

 }!اند پروردگار ما خدا است  گفته بوده است كه مي
تنها با قريشيان در نربد و ستيز  و به مهني سبب بود كه پيامرب خدا 

 .و كاری به قبائل ديگر نداشت! بود
 و چون ساير مرشكان عرب, با دشمنان قسم خورده رسول خدا 

پيامن شده, در راه ريشه كن سازی اسالم متحد  از اهل مكه هم
شدند, خداوند دستور داد تيغ حق روی بسوی متام مرشكان 
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        :كنيم در سوره توبه تالوت می. متجاوز برگرداند
® (#θè=ÏG≈s%uρ š⎥⎫Å2Îô³ßϑø9$# Zπ©ù!%x. $yϑŸ2 öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ 

Zπ©ù!$Ÿ2 〈 ]٣٦: التوبة.[ 
ن قتال و كارزار كنيد چنانكه مرشكان نيز و متفقا مهه با مرشكا {

خيزند و بدانيد كه  مهه متّفقا با شام به جنگ و خصومت برمی
 }.خدا با اهل تقواست

و بدينصورت حكم جهاد متام كسانی كه پريو كتابی آسامنی 
واين معنای مهان . اند; چون بت پرستان, را در بر گرفت نبوده

به من دستور داده : مودنداست كه فر سخن گهربار رسول اهللا 
هيچ معبودی نيست مگر "شد تا با مردم بجنگم, تا گواهی دهند كه 

و چون بدان اقرار كردند جان و مالشان را از دست  "خدای يكتا
اند, مگر بوجه حقی, و حساب و  من در امان نگه داشته
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               .)١(بازخواست هنائيشان نزد پروردگار يكتاست
                                                           

اند; كه آن  اين حديث را برخی از مسلامنان اشتباه فهميده, گامن برده. )١(
متام جهان, يا بر كسانيكه نوبتشان آمده, تا  دستوری است بر اعالم جنگ بر

    !اسالم آورند
اين برداشت با تصوير كلی از اسالم كه اراده و اختيار انسان را هبا داده در تضاد 

 "ايامن"خواهد, و آن  و مهچنني با آن چيزی كه دين از پريوانش می. مطلق است
قبل از مهه اينها با كالم پاک  و. يابد ـ يعنی باور ـ است كه با زور بازو حتقق نمی

       ]٢٥٦: البقرة[ 〉 #$!$Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe ®پروردگار عامليان كه 
كسی حق ندارد كسی را از روی اجبار [در دين, هيچ اكراه و اجباری نيست {

وادار به پذيرفتن دين كند, بلكه هر كسی بايد آزادانه با به كارگريی عقل و با 
 !خمالف است }].و حتقيق, دين را بپذيرد تكيه بر مطالعه

    :كنيم حال برای درک درست معنی حديث اصل حكايت را مرور می
بوديم كه مردی خدمت آن حرضت  با پيامرب خدا : نعامن بن بشري آورده است

 . رسيده چيزی در گوششان گفت
 .بكشيدش: پيامرب فرمودند

    دهد? ار شهادت میآيا به وحدانيت پروردگ: پس از آن مرد پرسيد
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    !دهد بلی, ولی گويا از ترس شهادت می: مرد گفت
نكشيدش, به من دستور داده شده تا با مردم مقابله كنم تا : فرمودند پيامرب اكرم 

به يگانگی پروردگار اعرتاف كنند, و اگر چنني كردند جان و مالشان را حفظ 
و حساب آنچه در . ا باشدمگر به جتاوزی كه حقش بازخواست آهن. اند كرده
, و امام امحد ٣٩٧١به روايت امام نسائی (. دارند با خداست هايشان پنهان می سينه
          )., و البانی آنرا صحيح ارزيابی كرده است١١٠٩, و طيالسی ٨/  ٤

پس منظور از اين حديث اعالن جنگ بر مهه مردم, و يا حتی بر مرشكان و بت 
 !را به زور به اسالم وادار كنيم پرستان نيست, تا آهنا

البته برخی بدون . و دين اسالم هرگز كسی را به مسلامن شدن جمبور نكرده است
بطور مثال در . اند توجه به حقايق بعضی روايات تاريخ برداشتهايی غلط داشته

رود كه او با زور و هتديد جمبور به  , گامن می"ابوسفيان"برخی موارد چون اسالم 
اينگونه افراد با توجه به جناياتی كه ! در حاليكه واقعيت غري از اين است. داسالم ش

مرتكب شده بودند در حقيقت بنا به مهه قوانني عقلی و منطقی و عرفی, آسامنی يا 
كه از خونريزی  ولی با اين وجود پيامرب اكرم . زمينی, سزايی جز مرگ نداشتند

آرامش بود, به اين افراد فرصتی به شدت نفرت داشت, مهيشه خواهان صلح و 
تا از نزديک اسالم را . نمود كه در ظاهر مسلامن شوند برای زندگی دوباره مهيا می
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بشناسند و اسالم در قلبهايشان رسوخ كند ـ مهانگونه كه در مورد ابو سفيان روی 
ه توانستند از جامع يافتند, می البته اين گونه افراد اگر باز هم قناعت نمی! داد ـ

اسالمی فرار كرده به رسزمني فارس يا روم بروند ـ مهانطور كه ابو عامر فاسق كرد 
                . ـ

خواهد مردم از نزديک با او آشنا شوند, و سپس با قناعت و از روی  اسالم می
    .اختيار كامل ايامن بياورند

اشته بود, در فتح پس از آهنمه جناياتی كه در حق مسلامنان روا د "صفوان بن اميه"
به  سپس حتت محايت يكی از ياران رسول پاک . مكه از دست مسلامنان فرار كرد

از پيامرب خدا مدت دو ماه وقت خواست تا تصميم بگريد;  "عمري بن وهب"نام 
. اسالم بياورد و در بني مسلامنان زندگی كند يا راهی ديگر برای خود انتخاب كند

عيون األثر, ابن : نگا(! و ماه نه ـ چهار ماه وقت داریشام ـ د: آن حرضت فرمودند
 )٢٤٢/ ٢سيد الناس 

او  ـ با وجود آن مهه جنايت و خوهنايی كه رخيته بود ـ در اين مدت در آزادی كامل 
 !در بني مسلامنان حق داشت بگردد و حتقيق كند, سپس راهش را انتخاب كند
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ان ناجوانمردانه ره خيانت و پستی اختيار كردند و متام و چون هيودي
دست شده, كوس  ميثاقها و عهدها را شكستند, و با مرشكان هم

جنگ با لشكر ايامن نواختند, خداوند متعال مؤمنان را دستور داد 
  .تا نرينگ خيانت را با شمشري امانت به خاک سياه نشانند

        :فرمايند میپروردگار يكتا در سوره مباركه انفال 
® $̈ΒÎ)uρ  ∅sù$sƒrB ⎯ÏΒ BΘöθs% ZπtΡ$uŠÅz õ‹Î7/Ρ$$sù óΟÎγø‹s9Î) 4’n?tã >™!#uθy™ 4 

¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏΨÍ←!$sƒø:$# 〈 ]٥٨: األنفال.[ 
كه با آنان هم [و اگر از خيانت و پيامن شكنی گروهی {
تی به صور] پيامن[بيم داری, پس به آنان خرب ده كه ] پيامنی

گسسته است; زيرا خدا خائنان را دوست ] و طرفينی[مساوی 
                                                                                                                        

كند, و برای آزادی و اراده و  ردن نمیخالصه اينكه اسالم كسی را جمبور به ايامن آو
توانی  اختيار و عقل افراد احرتامی را قائل است كه در هيچ دين و آيينی آنرا نمی

       !بيابی
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 }.ندارد
و اين چنني نربد با آهنا واجب گشت تا به راه آيند, و يا با دستان 
ذلت و خواری هبای مكر و نرينگ خود را به عنوان جزيه پرداخت 

و تا جامعه اسالمی و جامعه برشيت در امن و امان برس . كنند
 .)١(برد

مسيحيان, مسلامنان هرگز قصد جنگ با آهنا را نداشتند تا و مهچنني 
اينكه خود جام خيانت رسكشيده, كاسه غرورشان لربيز از رشاب 

 .مكر و حيله و نرينگ گشت
با هيچ كسی از  پيامرب : اند شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا گفته

 پس از صلح حديبيه رسول اكرم . مسيحيان عزم جنگ نكرد
و پيكهايی بسوی برخی از پادشاهان جهان ارسال داشته سفريها 

آهنا را به دين مبني اسالم, و رهايی از بندگی و بردگی مهديگر و 

                                                           

 .٨٥ −  ٨٤/ نور اليقني ص: نگا. )١(
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پيكی بسوی . مهسو شدن در بندگی آفريدگار جهان دعوت نمود
قيرص; پادشاه روميان, و خرسو; پادشاه رسزمني فارس, و پادشاه 

رسوالنی بسوی ديگر  مرص; مقوقس, و پادشاه حبشه; نجاشی, و
        .پادشاهان عرب در رشق و رسزمني شام فرستاد

تعدادی از مسيحيان و غري مسيحيان پس از شناخت اسالم و درک 
حقيقت آن با اختيار و اراده خويش به صف مؤمنان پيوسته ايامن 

مسيحيان شام كه توان ديدن نور حق را نداشتند, برخی از . آوردند
را كه اسالم آورده بودند را  "معان"شان در رسان و ارشافيان

 !رسبريدند
مسيحيان با كشتن مسلامنان كوس جنگ با اسالم رس دادند, آهنا 
افرادی كه با اختيار و ايامن و باور خويش اسالم پذيرفته بودند را از 

اما مؤمنان هرگز كسی را به . روی خيانت و ظلم و جتاوز كشتند
عوت آهنا دعوت امن و سالم و آسايش دين خود جمبور نكردند, و د

دارند, هر كس ندای عقل و قلبش  است كه آنرا به مردم تقديم می
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گريند, و هر  را لبيک گفته ايامن آورد او را برادرانه به آغوش می
كس صدای عقل و وجدانش را در سينه خفه كرده اسالم را 

               .)١(نپذيرفت در نزد مؤمنان در اختيار دينش آزاد است
های  با دشمنان اسالم بر پايه و بر اين اساس جنگ رسول خدا 

        :زير بود
مرشكان قريش دشمنان ايامن شمرده شدند, چون خود  .1

جنگ را آغاز كرده بودند, و مسلامنان حق داشتند از خود 
 .دفاع كنند

كردند, و با مرشكان بر عليه  هرگاه هيوديان خيانت پيشه می .2
                      .جنگيدند شدند, مسلامنان با آهنا می پيامن میاسالم هم 

آورد,  ای از قبايل عرب به مسلامنان هجوم می هر گاه قبيله .3
داد,  يا قريشيان را بر عليه حكومت اسالمی ياری می

                                                           

 .١٣٦ – ١٣٥/ قاعدة خمترصة فی قتال الكفار و مهادنتهم ص: نگا. )١(
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                             .جنگيدند تا در مقابل اسالم كمر خم كند مسلامنان با آن می
س از ملتهايی كه ديانتهايی آسامنی دارند; چون هر ك .4

كشيد, سپاه  مسيحيان, شمشري دشمنی بروی مسلامنان می
خواست, و پس از  اسالم جوانمردانه با او به ستيز برمی

پريوزی بر او بني اسالم آوردن و يا پرداخت جزيه او را 
                      .ساخت خمتار می

يوست و اسالم آورد, جان و و هر كس به صف مسلامنان پ .5
مالش را حفظ كرده, مگر اينكه از او خيانت يا گناهی 
. رسزند, و با عدالت و انصاف مورد بازخواست قرار گريد

و اسالم متامی گناهان و خيانتهای زمان كفر را در افراد به 
        .)١(سپارد فراموشی می

                                                           

 ..٨٥/ نور اليقني: نگا. )١(
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  سيزدهمدرس 

  غزوه بدر بزرگ
  

های پوسيده و  ی نشاندن ايدهقريشيان برای به كرس
باورهای پوچ خود از هيچ حيله و نرينگی دريغ نكردند, كليه 
مفاهيم و معانی انسانيت و مهجواری و مهزيستی را زير پا هناده, 

ها و قتلها كه در حق  چه ظلمها و ستمها و چپاوهلا و شكنجه
                 .مسلامنان روا نداشتند

رسيد, و دايره بر مسلامنان تنگ شد, و  و چون كارد به استخوان
مكه ديگر جای ماندن نبود مسلامنان كه بشدت در زير فشار بودند, 
جمبور شدند زندگی و مال و ثروت و خانه و كاشانه خود را رها 

 .كرده, به مدينه منوره هجرت كنند
 .قريشيان نيز متامی رسمايه و اموال مسلامنان را چپاول كردند
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ی  دوم هجری به مسلامنان خرب رسيد كه قافله در رمضان سال
اين برای . بازرگانی قريش از شام بسوی مكه در حركت است

مسلامنان فرصتی طالئی بود تا مقداری و لو بسيار اندک از 
ثروتشان كه توسط قريشيان به چپاول رفته بود, را از آهنا باز پس 

         .بگريند
زده نفر از مدينه خارج شدند تا مهراه با سيصد و سي پيامرب خدا 

جزئی ولو اندک از رسمايه مسلامنان را از كاروان قريش پس 
 .گريند

او . رهربيت كاروان جتارتی قريش را ابوسفيان بر عهده داشت
و به شدت حركت مسلامنان را . مردی بسيار هوشيار و زيرک بود

د كه به او اطالع رسي "بدر"در نزديكيهای چاهای . زير نظر داشت
فورا سواركاری ماهر و چابک را . اند مسلامنان از مدينه خارج شده

به مكه فرستاد تا به قريشيان اطالع دهد كاروان در خطر است و 
و در عني حال بسوی غرب . اند مسلامنان قصد محله به آهنا را كرده
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                         .ی بدر دور باشد و ساحل دريا تغيري مسري داد تا از منطقه پر خماطره
اين خرب در مكه هراس و هيجان و رعد و برقی شديد به پا كرد, و 
متام رسان مكه به جز ابوهلب, و مهه قبايل مكه و اطراف آن بجز بنو 

 .عدی, فورا سالح برگرفته بسوی چاهای بدر بحركت درآمدند
رسيد, پيک ابوسفيان به آهنا  "جهنه"وقتی لشكر بزرگ قريشيان به 

ع داد كه كاروانشان از خطر رسته, و ديگر خطری متوجه آهنا اطال
 .نيست, و هبرت است به مكه بازگردند

. با رسيدن اين مژده از ابوسفيان, مردم خواستند به مكه بازگردند
ولی ابوجهل آهنا را بازداشته تشويقشان كرد تا به سوی مدينه روند 

كه بيش از  "هبنوزهر". و لشكر اسالم را از بيخ و بن بركشند
و بقيه لشكر كه هزار نفر بودند . سيصد جنگجو داشتند برگشتند

راهشان را ادامه دادند تا به ميدانی پشت كوههايی كه منطقه بدر را 
         .اند فرود آمدند حمارصه كرده

با يارانش مشورت كرد, و آهنا را دريای  در اينسو; پيامرب خدا 
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مهه تصميم . و پايداری يافت خروشان مهت و توانمندی و عزم
گرفته بودند تا آخرين نفس با دشمنی كه آهنا را از خانه و كاشانه 

و در راه . خويش, و خانواده و مال و دولتشان رانده بود نربد كنند
با ديدن اين خروش و  پيامرب خدا . خداوند از هيچ دريغ نورزند

به آهنا  جوانمردی و شجاعت در ياران خود بسيار خوشحال شده
خداوند يكی از دو گروه ! به پيش رويد و مژده بادا شام را: فرمودند

سوگند بخدا گويا من اآلن كشتارگاه آهنا . را به من وعده داده است
         .بينم را می

احلباب بن "با مشورت يكی از رسداران مسلامن  پيامرب اكرم 
ود آمده, روی آخرين چاهی كه به دشمن نزديک بود فر "املنذر

ای ترتيب دادند تا آب در آن مجع شود, سپس رس ساير  حوضچه
         . چاهها را بستند تا دشمن به آب دسرتسی نداشته باشد

شب معركه بدر ـ شب مجعه هفدهم رمضان ـ را به  پيامرب خدا 
عبادت و فرياد و زاری در برابر پروردگار يكتا گذرانيد, و خاشعانه 



١٦٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

تا مسلامنان را بر دشمن,  و نور را بر تاريكيها, از خداوند خواست 
 . و توحيد را بر رشک پريوزی بخشد
آمده است كه ) رضی اهللا عنه(از جوانمرد شجاع حرضت علی 

ايم مگر  ديدی كه در خواب فرو رفته در آن شب مهه ما را می: گفتند
كه زير درختی تا صبح به راز و نياز مشغول بودند,  رسول خدا 

                                 .كردند گذاردند و در برابر پروردگارشان زاری می مینامز 
در شب بدر بناگاه باران رشوع به : و در ادامه سخنانش گفت

. باريدن كرد, ما نيز با رسعت به زير درختان و رسپناهها مجع شديم
گارش و پيامرب خدا متام شب را به راز و نياز و زاری در برابر پرورد

اگر اين گروه از بني روند, كسی تو ! باراهلا: گفت مشغول بود و می
         .را عبادت نخواهد كرد

ای بندگان خدا بسوی : و چون خورشيد باال آمد, پيامرب صدا زد
 !نامز بشتابيد

پيامرب بر ما نامز . مردم از زير درختان و رسپناهها بريون آمدند
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تادگی و مقاومت در برابر دشمن خواند, و ما را به جهاد و ايس
 .تشويق نمود

خداوند متعال مؤمنان راستني را ياری داد, و آهنا را با نريوهايی از 
 :آسامن كمک نمود, و پريوزی را به آهنا هديه كرد

         :فرمايند پروردگار يكتا می
® øŒÎ) tβθèW‹ÉótGó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$yftFó™$$sù öΝà6s9 ’ÎoΤr& Νä.‘‰ÏϑãΒ 

7#ø9r'Î/ z⎯ÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# š⎥⎫ÏùÏŠóß∆ ∩®∪ $tΒuρ ã&s#yèy_ ª!$# ωÎ) 

3“tô±ç/ ¨⎦È⌡yϑôÜtFÏ9uρ ⎯ÏµÎ/ öΝä3ç/θè=è% 4 $tΒuρ çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# 4 

χÎ) ©!$# î“ƒÍ•tã íΟŠÅ3ym 〈 ]١٠−  ٩: األنفال.[ 
 كه از شدت ناراحتی در ميدان(زمانی را ) به خاطر بياوريد({

خواستيد; و او خواسته شام را  از پروردگارتان كمک می) بدر,
من شام را با يكهزار از فرشتگان, كه پشت ): و گفت(پذيرفت 
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ولی خداوند, اين را  )٩(. كنم آيند, ياری می رس هم فرود می
تنها برای شادی و اطمينان قلب شام قرار داد; وگرنه, پريوزی 

 })١٠(! ا و حكيم استجز از طرف خدا نيست; خداوند توان
 :و فرمودند

® ô‰s)s9uρ ãΝä.u|ÇtΡ ª!$# 9‘ô‰t7Î/ öΝçFΡr&uρ ×'©!ÏŒr& 〈 ]١٢٣: آل عمران[ , 
بدر شام را ياری داد, در حالی كه ] جنگِ [و بی ترديد خدا در {
] از نظر ساز و برگ جنگی و شامر نفرات نسبت به دشمن[

 }ناتوان بوديد
 :و فرمودند

® öΝn=sù öΝèδθè=çFø)s?  ∅Å3≈s9uρ ©!$# óΟßγn=tGs% 4 $tΒuρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘ 

 ∅Å3≈s9uρ ©!$# 4’tΓu‘ 〈 ]ال  ].١٧: األنْفَ
و ! اين شام نبوديد كه آهنا را كشتيد; بلكه خداوند آهنا را كشت{
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) ای پيامرب كه خاک و سنگ به صورت آهنا(اين تو نبودی 
 }!انداختی; بلكه خدا انداخت

رزم آن روز با مبارزه طلبيدن پهلوانان, و جوالن نربد به شيوه 
 .دالور مردان رشوع شد

در اين مبارزه تن به تن محزه عموی پيامرب, شيبه بن ربيعه; يكی از 
و علی; پرس عموی . رسداران مرشكان را به درک واصل كرد

پيامرب, رس رسداری ديگر كه وليد بن عتبه نام داشت را از تنش جدا 
 .نمود

دار مبارز ديگر; عتبه بن ربيعه از لشكر مرشكان, و عبيدة و دو رس
 .بن احلارث از سپاه مسلامنان زمخی شدند

پس از اين مبارزه داغ, دو لشكر بجان هم افتادند, و آتش معركه 
پرستی با  شدت گرفت, جنگی نابرابرانه بود كه در آن رشک و بت

. ی آمده بودجمهزترين اسلحه روز به نربد با ايامن با دستان خال
خداوند رسبازانی از فرشتگان بياری مؤمنان فرستاد تا در كنار آهنا 
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ساعتی از معركه . شمشري زنند و به مؤمنان قوت قلب بخشند
و . نگذشته بود كه لشكر مرشكان از هم پاشيده, پا به فرار گذاشت

در اين . مسلامنان نيز تا شكست هنايی دشمن او را تعقيب كردند
ساز هفتاد تن از مرشكان از مجله برخی از رسداران جنگ تاريخ 

نامدار آهنا چون; عتبة, شيبة, وليد بن عتبة, امية بن خلف, و 
پرسش علی, حنظله بن ابی سفيان, و ابوجهل بن هشام, و ديگران 

         .و هفتاد تن ديگر به اسارت مسلامنان درآمدند. بدرک واصل شدند
های  ه مسلامنان قدرت گرفتند, و قبيلهاز نتايج غزوه بدر اين بود ك

داخل مدينه و خارج آن نيز احساس كردند در صورت خيانت با 
مؤمنان نيز قوت قلب يافته بخود . چه نريويی در طرف خواهند بود

وايامن و توكل و باورشان به . و قدرت و توانائيشان اميدوار شدند
يافتند كه و در. خداوند و كمک و ياری و پريوزی او قوت يافت

خداوند بندگان مؤمن و نيكوكارش را هر چند اندک باشند بر 
                 .دهد ظاملان و ستمديدگان و مرشكان هر چند زياد باشند ياری می
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ی نابرابرانه جتربه نظامی خوبی  و مهچنني مسلامنان با اين معركه
و مهارهتای جديدی در اداره جنگ و چريگی بر . بدست آوردند

دان معركه; روشهای پيرشفت, و عقب نشينی, و حمارصه مي
دشمن, و تاكتيک بريدن راههای رسيدن دشمن به قدرت و نريو و 

         .)١(بدست آوردند... آذوقه, و استمرار و پايداری در ميدان و غريه 
                                                           

كه بدر يا غزوه فرقان اولني سندانی بود كه رسهای كفر را درهم كوبيد, معر. )١(
واولني صدای طبل جنگی بود كه قدرت ايامن را به تصوير كشيد, از اينرو در 
تاريخ مسلامنان امهيت بسيار وااليی دارد ورمضان هر سال بازگو كننده 

 .خاطرات دلنشني آن است
ری بسيار زيبا رسم نموده واز معجزه تاريخ از حلظه حلظه اين معركه تصاوي

پديدار گشت بس سخن گفته, و از آن مجله  هايی كه در ركاب رسول اكرم 
 :است

ـ مشاركت فرشتگان اهلی در اين جنگ, برخی از رسبازان مؤمن صدای آهنا را 
نيز می شنيدند, وبرخی از آنان وقتی شمشري باال می كشيدند تا رس مرشكی را 

 !د می ديدند كه رسش قبل از فرو آمدن شمشري كنده می شداز تن جدا سازن
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ـ معجزه خواب; حلظاتی پيش از نربد كه دهلره وترس قلبها را بصدا در آورده 
بود خوابی كوتاه بر مؤمنان چريه گشت وپس از آن با نريو وتوانی دو صد 

 !چندان وارد ميدان شدند
رف مرشكان پرتاب كردند, مشتی سنگريزه بط ـ مشت سنگريزه ; پيامرب اكرم 

وبه امر خداوند اين سنگريزها در چشامن مهه مرشكان رفته آهنا را بصورتی 
 ...معجزه آسا آزار داد

ـ معجزه باران; بارانی نرم رشوع به باريدن گرفت وزمني خاک آلود را زير پای 
 ...وزير پای كافران را گل والی كرد. مؤمنان سخت نمود

گری كه در اين نربد بوقوع پيوست ومهه دست در وبسياری از معجزات دي
دست هم داده كمر كفر وطغيان را در هم شكسته رسهای فرعونيان زمانه را از 

 ...بيخ كندند
اگر با ديدی عميقرت به اين نربد نابرابرانه بنگريم, پرده از معجزه ای بسيار 

معجزه .. يافت بزرگرت از مهه آنچه تاريخ وتاريخ نويسان ذكر كرده اند خواهيم
معجزه ای كه می تواند دهلای سنگوار وسياه ... ای كه تنها در اسالم هنفته است

 ...كفر را ذوب ساخته به قلبهای اطمينان بخش توحيد بدل كند
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غزوه بدر در واقع .. بزرگرتين رمز ونامد اسالم... معجزه انسان سازی ! آری
ن اسالم اين قدرت خارق جتليگاه اين معجزه بزرگ بود, صحنه ای كه در آ

 ..العاده خويش را به ناميش گذاشت
مردانی كه تا مهني ديروز بوی رشاب دهانشان صحرای خشک را مست ميكرد, 
عفن نعره های پوسيده قوم پرستيشان خنجرهای ديوانه شان را در جگرهای 
مهسايگانشان فرو می برد, اينانی كه با دنيايی فخر دخرتان معصومشان را زنده 

اينانی كه رمز جهالت وپستی بودند, وخالصه اينانی كه از . بگور می كردند
محاقت در پيشگاه سنگانی كه با دستان خود تراشيده بودند با ذلت وخواری 

صاحبان دهلای .. پيشانيشان را به زمني می ماليدند وكمر طاعت خم می كردند
توانست درمدت اسالم .. سنگی كه تنها از صخرهای سياه فرمان می گرفتند

زمانی بسيار كوتاه وقياسی زوزه اين گرگان وحشی صحرا را به نغمه خوش 
.. نوای قرآن تبديل ساخته دل شبهای تاريک صحرا را بدان زينت بخشد

توانست از آهنا انساهنايی سازد كه امروز فرشتگان آسامن با كامل افتخار در 
انست اختالفات ريشه تو... صف آهنا بجنگ با فرعونيان زمانه آمده اند

وپوست را از دهلا بركند وتنها معانی عشق وحمبت, و كره ودشمنی را در آينه 
توانست معنای برادری را از دامن مادر بركشيده در ... خدا پرستی جتلی دهد
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  چهاردهمدرس 
  غزوه احد

  

جنگ بدر و پريوزی مسلامنان در معركه حق عليه باطل و 

                                                                                                                        

توانست چهره ای روشن از حقيقت خويش در كالبد ... دامن ايامن وتقوا هند
 ..انسانيت به ناميش گذارد

 ...دندان در دهان ظاملان وستمگران زمانه خرد كند "هرگز"با مشت  توانست
هايی از انسانيت به دنيا عرضه كند كه خداوند بر زبان پيامربش  توانست نمونه
    !!"هر آنچه می خواهيد انجام دهيد كه من شام را آمرزيده ام": بداهنا گفت

ند گناهانشان را آری, اسالم توانست اشخاصی تربيت كند كه پيشاپيش خداو
اينست ... می بخشايد در حاليكه انسانند واحتامل هر گناهی از انسان هست

 ...معجزه بزرگ بدر
 
. 
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ل شدن رهربان و ارشاف قريش چون توپ در شبه بدرک واص
ای بسيار شديد بود برهيبت و  و رضبه. جزيره عرب به صدا درآمد

هولناكی   هرگز قريش در تاريخ خود چنني رضبه. كرامت قريشيان
                 .نخورده بود

قريشيان از روز اول شكست در پی انتقام, و بازسازی هيبت و 
ن جايگاه و مكانت خود در جامعه عرب كرامت و بدست آورد

ابوسفيان در يک محله تبليغاتی گسرتده در منطقه بر عليه . شدند
باالخره در شوال سال . كرد و مسلامنان نريو مجع می رسول خدا 

سوم هجری توانست سه هزار نفر نريوی ورزيده از بني قريشيان و 
                 . سيج كندهای هم پيامن و احابيش بر عليه مسلامنان ب قبيله

اين لشكر بزرگ به رسكردگی رسدار مكه; ابو سفيان, مهراه خود 
زهنای جنگجويان را نيز بسيج كرد تا اوال شوهرهايشان را تشويق 

ثانيا; رسبازان بخاطر دفاع از ناموس . به جنگ و خونخواهی كنند
پر  اين لشكر. ای قويرت وارد ميدان مبارزه گردند خود با روحيه
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         .آوازه در نزديكی كوه احد جوالنگاهش را تشكيل داد
رأی . تشكيل شد در مدينه جملس شورا به رهربی پيامرب خدا 

پيامرب بر اين بود كه داخل شهر مدينه سنگر گريند, و چون لشكر 
كفر وارد شهر شود از هر سو بصورت جنگهای چريكی, 

شده در مدت كوتاهی ور  گروهاهنای كمني كرده به آهنا محله
                 .توانند شكست سهمگينی به دشمن دهند می

ولی برخی از ياران بزرگوار پيامرب از جوانان دلري بر اين ايده بودند 
كه هبرتين روش مبارزه اين است كه در ميدان مبارزه با آهنا بجنگيم 

         .ای داريم تا گامن مربند ما از آهنا كوچكرتين ترس و وامهه
در روز مجعه پيامرب مهراه با هزار تن از يارانش بسوی كوه احد 

ی منافقان; عبد اهللا بن ابی  در ميان راه رسكرده. حركت كردند
ی مسلامنان با يک سوم از لشكر به هبانه  جهت تضعيف روحيه

اينكه پيامرب به رأی او عمل نكرده از لشكر بريد و به مدينه 
                 .بازگشت
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اين حركت ناجوانمردانه او نتوانست عزم نريومند مسلامنان دلري را 
ای كه كوه پشت  پيامرب با بقيه سپاه در دره كنار احد, بگونه. هبم زند

در . و مسلامنان را از جنگ در آنروز منع كرد. رسشان باشد اردو زد
روز شنبه سپاه هفتصد نفره مسلامنان در حاليكه تنها پنجاه سواره 

         .ظام داشتند آماده نربد شدن
شد پنجاه تريانداز را به  ای كه پشت مسلامنان واقع می پيامرب بر تپه

و بر آهنا تأكيد فراوان نمود تا . گامشت "عبداهللا بن جبري"رهربی 
حتی اگر ديدند پرندگان . در هيچ حالتی جای خود را ترک نكنند
د جای خود را ترک كنن وحشی سپاهيان مسلامن را تكه پاره می

نگويند و با پرتاب تري مانع شبيه خون مرشكان به سپاه اسالم از 
                         .پشت رس شوند

شيپور جنگ نواخته شد, جنگی بس سخت درگرفت كه در آن 
هايی تارخيی از گذشت و ايثار و  دلريمردان جماهد صحنه

روز مسلامنان بر در ساعات اوليه . جوانمردی به ناميش گذاشتند
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و لشكر مرشكان پا به فرار گذاشت تا به پشت . كافران پريوز شدند
         .جبهه كه زهنايشان بودند رسيدند

دادند اين صحنه را ديدند,  چون تري اندازانی كه بر تپه كشيک می
گامن بردند كه جنگ به پايان رسيده تپه را رها كرده برای مجع كردن 

هر چند افرسی كه رهربی آهنا را به عهده . تندغنيمت به رزمگاه رف
 داشت سعی كرد مانع رفتنشان شود, و آهنا را به حرفهای پيامرب 

                 .ای نداشت تذكر داد, فايده
آهنا بر اين باور بودند كه جنگ به پايان رسيده, مرشكان هرگز باز 

كز خود مر. نخواهند گشت, و كشيک دادن آهنا كاری بيهوده است
 .را ترک گفته برای مجع كردن غنيمت به ساير سپاهيان پيوستند

گروهانی از سواره نظام مرشكان بازگشته از دور متوجه شدند كه 
با يک جهش رسيع از پشت تپه . تپه از ترياندازان خالی شده است

دور زدند و از پشت به مسلامنانی كه سالح خود را كنار گذاشته 
از آنسو نيز ساير . ور شدند مت بودند محلهمشغول مجع كردن غني
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. لشكر فراری دشمن از سوی زهنايشان بار ديگر به نربد تشويق شد
و با ديدن محله جمدد سواره نظام خود به سپاه اسالم قوت نفس 

مسلامنان از دو طرف مورد هجوم . گرفته به ميدان معركه بازگشتند
ين اثنا جام شهادت تعدادی از جماهدان در ا. قرار گرفته بودند

تا بدانجا كه مرشكان . و سپاه اسالم پراكنده شده بود. رسكشيدند
در محالت پياپی آهنا چهره . برسانند توانستند خود را برسول اهللا 

كالخود . يكی از دنداهنايشان شهيد شد. مبارک زمخی شد
با سنگ به پيامرب زدند تا در گودالی كه . بررسشان خرد شد

         ..برای بدام انداختن مسلامنان كنده بود, افتادند "سقابوعامر فا"
علی دست پيامرب . ساعات بسيار وحشتناكی بر مسلامنان سپری شد

.  را گرفته, طلحه بن عبيد اهللا ايشان را بغل كرده, به كناری بردند
مصعب بن عمري جوان شاد و نازپرورده, كه اولني سفري پيامرب خدا 

 بود جلوی چشامن آنحرضت بشهادت رسيد به مدينه منوره. 
طالب سپرد, دو ميخ از  پرچم را به علی بن ابی پيامرب خدا 
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كالخود داخل صورت پيامرب فرورفته بود, كه ابو عبيده بن اجلراح 
با دندان آهنا را بريون كشيد, مالک بن سنان پدر ابو سعيد خدری 

         .خون را از زمخهای صورت پيامرب مكيد
األخره مرشكان توانستند پس از يک درگريی شديد خود را به ب

تعدادی از جماهدان ـ . پيامرب برسانند, و در پی قتل ايشان بودند
تقريبا ده نفر ـ جلوی آهنا ايستاده با شجاعت مقاومت كردند, كه 

 .يكی پس از ديگری جام شهادت رسكشيدند
مجان يورش برد و مانندی بر مها با مردانگی بی "طلحه"پس از آهنا 

ابودجانه خودش را بر پيامرب . توانست آهنا را از كنار پيامرب دور كند
تريهای . خم كرده بود و كمرش را سپر بالی پيامرب قرار داده بود

آمدند و او از جای خود  دشمن روی مهديگر بر كمر او فرود می
                         .كرد هيچ حركت نمی
سخت در يک درگريی شديد, با يک رضبه  در اين روز بسيار

آنرا بدست . از حدقه بريون پريد "قتاده بن نعامن"دشمن چشم 
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گرفته خدمت پيامرب خدا رسيد, پيامرب با دست خود چشم او را 
 .بجايش برگرداند, و اين هبرتين و ساملرتين چشم او شد

و با صدای بلندی . اهريمن با متام نريويش در معركه حضور داشت
 !حممد كشته شد: داد برآورد

اين تبليغات دشمن در دهلای بسياری از مسلامنان اثر انداخت, و 
بسياری از آهنا با شنيدن اين خرب ناگوار نتوانستند خود را كنرتل 

 .كنند و پا به فرار گذاشتند
پيامرب در حاليكه بشدت زمخی بود خودش را بار دگر به معركه 

كسی بود كه پيامرب را در آن حال رسانيد, كعب بن مالک اولني 
آهای مسلامنان, مژده باد شام : شناخت, از فرط شادی داد برآورد

 .او زنده است. را, پيامرب خدا اينجاست
برخی از جماهدان چون . پيامرب به او اشاره كرد كه ساكت شود

ابوبكر و عمر و علی و احلارث بن الصمة انصاری و ديگران 
ه زده, با يک تكتيک رسيع خود را به برسعت دور پيامرب حلق
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ای كه اردوگاهشان را در آن جا زده بودند رسانيدند, تا با باال  دره
رفتن از كوه قدرت توان ديد دشمن را داشته باشند, و در بني 

         .سپاهيان دشمن منگنه نشوند
يكی از پهلوانان سواره  "ابی بن خلف". چون به كوه نزديک شدند

پيامرب با . ور شد تا او را شهيد كند بسوی پيامرب محلهنظام دشمن 
نيزه به . ای برگرفته بسوی او پرتاب كرد يک جهش رسيع نيزه
                 .و او در راه بازگشت به مكه مردار شد. حلقوم او اصابت كرد

مسلامنان روز بسيار سختی را سپری كردند, در اين روز حنظله 
واج كرده بود و صبح زود با شنيدن جوانی كه شب گذشته ازد

ندای جهاد به ميدان مبارزه پيوسته بود شهيد شد, و فرشتگان او را 
 .غسل دادند

         .كند ياد می "غسيل املالئكه"از اينروست كه تاريخ از او به نام 
مشهور بود, در دفاع از  "ام عامره"نسيبه دخرت كعب مازنی كه به 

يكی از  "عمرو بن قمئة"گيد, تا اينكه مردانه جن پيامرب خدا 
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در . پهلوانان قريش با يک رضبه سهمگني او را بشدت زمخی نمود
عوض مسلامنان توانستند پرچمدار مرشكان را بدرک واصل كنند و 

 .پرچمشان را بخاک شكست باملند
پيامرب نيز بشدت زمخی شد, و پس از معركه خون را از صورت 

 .ايش نشسته بر مسلامنان نامز خواندمبارک شسته, از شدت زمخه
. در اين معركه شديد هفتاد تن از مسلامنان به شهادت رسيدند

سپاهيان قريش از . بيست و سه نفر از مرشكان نيز كشته شدند
های شهيدان  ای با جثه شدت حقد و كينه بصورت بسيار وحشيانه

                 .برخورد كرده, دماغ و گوشهايشان را بريده بودند
 .)١(در اين جنگ سخت, محزه; عموی پيامرب نيز به شهادت رسيد

                                                           

و لباب األخيار فی سرية املختار . و صفحات بعدی ١٩٢/ ٣زاداملعاد : نگا. )١(
  .٦٤/ ص
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  پانزدهمدرس 
  اندرزهايی از معركه احد

  

جوالنگاه احد, و آنچه در آن گذشت مهواره برای 
         .ای پربار از درس و حكمت بوده است مسلامنان چون مدرسه

تباهاتی ی تاريخ چشامن مسلامنان به احد دوخته شده, تا اش مهيشه
تاريخ اسالم در حقيقت . كه در آنجا رخ داد بار دگر تكرار نشود

ای است كه تار و  يک كالبد هبم دوخته شده, و يک زندگی يگانه
و اشتباه هر مرحله درس عربتی . پودش هبم گره خورده است

از اينروست كه در قاموس مسلامنان چيزی . است برای آيندگان
                 ..است "جتربه"ه هست آنچ. بنام شكست وجود ندارد

های خمتلفی از رزمگاه احد  سريت نگاران درسها و عربهتا و آموزه
خويش,  "زاداملعاد"در كتاب ) رمحه اهللا(ابن القيم . اند برشمرده

از آن . ها و اهداف و نتايج را بررسی كرده است برخی از اين آموزه
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                         :مجله است
نان در صحنه احد طعم تلخ عاقبت رسپيچی, مؤم .١

آنچه در احد روی داد در . اختالف, وشكست, را چشيدند
 .واقع از نحس اين معانی بيگانه از قاموس اسالمی بود

         :فرمايند پروردگار يكتا می
® ô‰s)s9uρ ãΝà6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ôãuρ øŒÎ) ΝßγtΡθ¡ßss? ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ( 

#_̈Lym #sŒÎ) óΟçFù=Ï±sù öΝçFôãt“≈oΨs?uρ ’Îû ÌøΒF{$# ΜçGøŠ|Átãuρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ 

!$tΒ Νä31u‘r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4 Νà6ΨÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$# 

Νà6ΨÏΒuρ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 4 §ΝèO öΝà6sùt|¹ öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ=tFö;uŠÏ9 ( 

ô‰s)s9uρ $xtã öΝà6Ψtã ...〈 ]١٥٢: آل عمران 
در باره پريوزی بر دشمن (ه خود را به شام, خداوند, وعد{

) كه در آغاز جنگ,(حتقق بخشيد; در آن هنگام ) در احد,
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و اين پريوزی ادامه (رسانديد;  دشمنان را به فرمان او, به قتل می
در ) بر رس رهاكردن سنگرها,(تا اينكه سست شديد; و ) داشت

دوست  كار خود به نزاع پرداختيد; و بعد از آن كه آنچه را
. به شام نشان داد, نافرمانی كرديد) از غلبه بر دشمن(داشتيد  می

. بعضی از شام, خواهان دنيا بودند; و بعضی خواهان آخرت
و پريوزی شام به (سپس خداوند شام را از آنان منرصف ساخت; 

 }..و او شام را بخشيد. تا شام را آزمايش كند) شكست انجاميد;
, و ی از دستورات رسول خدا چون مسلامنان عاقبت رسپيچ

نتيجه اختالفها و دوگانگيها, و رسانجام شكست را با چشامن خود 
ديدند, پس از آن با احتياط بسيار و با بيداری و توجه كامل با 

 .قضايای روز برخورد كردند
حكمت پروردگار با پيامربان و پريوان آهنا بدينگونه پيش  .٢

و گاهی طعم شكست رفت كه گاهی پريوزی با آهنا باشد, 
ولی در هنايت پس از پخته شدن دعوت . را نيز بچشند



١٨٦ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

چرا كه اگر سپاه حق مهواره . اسالمی پريوزی با حق باشد
وار به حق  علم بردار رزمگاهها شود, و پريوزی معجزه

پرستان تقديم گردد, غربال متييز و شناخت شكسته خواهد 
ميخته شد و مؤمن و غري مؤمن در صف اسالمی با هم آ

شوند, و كس نداند كه راستگو و پرهيزكار و مؤمن  می
                 !واقعی كيست, و منافق جاه طلب و مال پرست كدام?

اين معركه غربالی بود كه منافقانی كه در بني مسلامنان رخنه  .٣
پس از . كرده بودند را از مؤمنان راستني جدا ساخت

در نام و نشان آهنا پريوزی معجزه آسای مسلامنان در غزوه ب
افرادی از مرشكان به طمع رسيدن به . جهان را در برگرفت

جاه و منصب و يا مال و منال, و يا از روی ترس در صف 
 .مسلامنان خزيدند

خداوند متعال برای مؤمنان اين آزمايشگاه را مهيا ساخت تا چهره 
در اين غزوه منافقان رس برآوردند و . ننگ منافقان برمال گردد
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منافقان آنچه در دل . ماری كه در آستني پنهان بود شناخته شد
و مؤمنان دريافتند در خانه آهنا دشمنی . داشتند را بر زبان راندند

است بسيار خطرناكرت از دشمن خارجی, و پس از آن با آگاهی و 
 .استعداد كامل, و با احتياط متام با آهنا برخورد كردند

ه حقيقت بندگی برای رزمگاه احد ايامن سنجی بود ك .٤
خداوند, و راستی و صدق در ايامن را در خوشيها و 

پسندد,  سختيها, در پريوزهيا و شكستها, در آنچه انسان می
اگر مؤمنان بر . سازد و در آنچه از آن بيزار است روشن می

دو كفه ترازو استقامت ورزيدند, و در دو حالت پريوزی و 
ت, و يا رنج و يا شكست; خوشبختی و آرامی و سعاد

مشقت و شكنجه و درد, اطاعت و فرمانربداری و بندگی 
خود را حفظ كردند, بندگان خالص و صادق و راستني 

                 .پروردگارند
بود, و  اگر شمشري قهر اهلی مهواره در دستان مؤمنان می .٥
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زدند, و در هر  مهيشه آهنا بر مسند پريوزی تكيه می
شد,  آهنا هناده می  پريوزی بر شانه رزمگاهی پيشاپيش نشان

و در مهه جا نام مؤمن با پريوزی و قدرت و توان مهراه 
كرد و تكرب و  گشت, غرور در جاهنايشان رخنه می می

اين ... توانست كمرشان را درهم شكند خودپرستی می
و هبرتين . است طبيعت برشی كه خداوند آنرا چنني آفريده

چشيدن طعم سختی و  راه تربيت بندگان خدا مهان
راحتی, شريينی و خوشيها و تلخی و سختيها, باال رفتنها 

                                                         .و بزمني افتادهناست
شكست و فرو افتادن و بزمني خوردن برای مؤمنان  .٦

ايست كه به آهنا خاكی بودن و تواضع و شكسته  مدرسه
ون تواضع و فروتنی كنند خداوند آهنا و چ. آموزد نفسی می

          .بخشد را عزت و جاه و جالل و پريوزی و رسبلندی می
 :چه خوش گفته است سعدی شريين سخن 
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ابری  ز  باران   قطره   يكی
پهنای   شد چو   خجل  چكيد

 بديد   دريا 
كه جايی كه درياست,من 

گراو هست,حقا كه من   كيستم
 نيستم

به چشم  ر ا  خود   چو
صدف در كنارش به جان   حقارت بديد

 پروريد

نامور   شد  كه   سپهرش به جايی رسانيد كار
 شاهوار لؤلؤ 

بلندی از آن يافت كاوپست 
در نيستی كوفت تا هست   شد

 شد
پروردگار يكتا برای بندگان مؤمن و با تقوايش قرصهايی  .٧

باشكوه در هبشتهای برين مهيا ساخته كه هرگز آهنا با 
يابند, تا از غربال  عبادهتای معموليشان بدان دست نمی

و بدينگونه با امتحاهنا . امتحان و آزمايشها و بالها نگذرند
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و آزمايشها و بالها خداوند اسبابی را كه قلبهای مؤمنان را 
آاليش داده, آهنا را شايسته مقامهای واالی هبشتی 

                    .كند گرداند را برايشان فراهم می می
شود انسان در  ای كه باعث می از مجله بيامرهيای كشنده .٨

باتالق خوشگذرانيهای دنيا فرو رفته از ادامه راه بازماند; 
مهان راحتی و آسايش و پريوزی و ثروتی است كه چه بسا 
باعث رسكشی و طغيان افراد گشته مهني زندگی دنيا را در 

و چون آفريننده  .كنند نظرشان گوارا كرده, بدان بسنده می
مهربان بخواهد اين دهلا را كرامت بخشيده, از بيامرهيای 
واژگون كننده برهاند اسبابی از ابتال و آزمايش و امتحان 

كند كه چون دارو و اكسري شفا بخش  رس راهشان سبز می
و در واقع آن بال و آزمايش ! آن بيامرهيا را ريشه كن سازند

داروی تلخ را به  و امتحان چون آن پزشكی است كه
نوشاند, و چه بسا برخی رگهای دردآور او را  بيامرش می
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برای بريون كردن خون فاسد و زهر و بيامری از جانش, 
كند, و اگر چنانچه آن بيامری و يا خون فاسد در  قطع می

های  دل و جان بيامر بامند بدون شک شهوهتا و وسوسه
                                                                 .رسانند فاسد بر او چريه گشته او را به هالكت می

ها, و برترين وسامهای فخر و  شهادت از باالترين درجه .٩
بلندترين مراتب عزت و مقام دوستان پروردگار است, و 
شهيدان بندگان عزيز و برتر, و از رسبازان ويژه 

به شهادت و پس از درجه صديقی درجه و رت. پروردگارند
و رسيدن به اين جايگاه واال, و اين مقام . گريد قرار می

ارزنده, و اين مكانت بزرگ مستلزم فراهم شدن اسباب و 
عللی است كه انسان را صفا و نورانيت خاصی بخشيده, و 
از مجله آن اسباب و عللی كه زندگی را نا زيبا و كدر و در 

و مال  كند چريگی دشمن بر جان برخی موارد تلخ می
ولی در عني حال اين ابتال و آزمايش ناگوار . مؤمنان است
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و سخت راهگشايی خواهد بود برای رسيدن به مقام 
                         ..واالی شهادت

پروردگار يكتا چون بخواهد برخی از رسكشان و  .١٠
دشمنان دين را نيست و نابود كند, و يا كمر قدرت و 

كن  اسبابی كه باعث ريشه طغيان آهنا را درهم شكند,
و پس از كفر و . كند شوند را فراهم می ساختن آهنا می

رسكشی از فرامني اهلی, طغيان و زورگوئی و جتاوز و آزار 
و اذيت و شكنجه دوستان اهلی از بزرگرتين جرائم و 
منكرترين گناهان آن دسته از نافرمانان بخود مغرور و 

ن راه تأديب آهنا در اين حالت هبرتي. فرعون صفت است
مهان كوبيدن سنگ بر فرق سنگ و يا عالج آهن با آهن, و 
با جنگ با فرعوهنا و بخاک پستی ماليدن دماغهايشان و 

                         .بزمني زدن كمرهايشان, و پريوز شدن بر آهناست
در اين ميداهنای نربد و رزمگاههای آزمايش گناهان بندگان مؤمن 
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. شوند يبها و ايرادهايش زير غبار جوالنگاه دفن میذوب گشته, ع
كند و اسباب  و در مقابل دشمن گور خود را با دست خود می

                         ..)١( .كند هالكت و نابودی خويش را درو می

                                                           

  .با اختصار ٢٢٢ـ  ٢١٨/ ٣زاد املعاد : نگا. )١(
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  شانزدهمدرس 
  غزوه احزاب

  
در ماه شوال سال پنجم هجری غزوه احزاب كه به غزوه 

 .وی دادخندق مشهور است, ر
مسلامنان با تشكيل حكومت نوپای خود در مدينه ميثاقی را با 
هيوديان امضاء كرده بودند, در سال چهارم هجری هيود بنی نضري 
به مسلامنان خيانت كرده, با يک توطئه و نرينگ پليدی خواستند 

 .را ترور كنند پيامرب خدا 
ن طائفه مستوجب قتل عام متام آ اين خيانت در حق رسول اهللا 

كه دريای شفقت و  مكار و خيانت پيشه بود, ولی رسول خدا 
مهربانی است, از آهنا درگذشت و تنها مهسايگی ملتی خيانتكار و 

 .پست را غري قابل حتمل دانسته, آهنا را از مدينه خارج كرد
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توز و عقرب صفت هيود; نه تنها اين آقائی و بزرگی  رسان كينه
ود ارج ننهادند, ره خباثت پيشه كرده, را در حق خ رسول اهللا 

اينها به مكه رفتند و . درپی لشكركشی بر عليه مسلامنان شدند
و ريشه كن ساختن  رسداران قريش را برای جنگ با پيامرب خدا 

های بسيار و  پس از وسوسه. دولت او در مدينه تشويق كردند
ن روزی اين دشمنان قسم خورده, رسان مكه چو تالشهای شبانه

هم پيامنی زخم ديده در كنار خود ديدند و گامن بردند اينبار پريوزی 
                                 .آهنا موافقت كردند  حتمی است با نقشه

های غطفان و بنی سليم رفته آهنا  سپس اين دو گروه با هم نزد قبيله
چون اين قبايل رسشناس و درشت . را نيز با خود مهراه ساختند

توانستند لشكر متحدی را سازماندهی كنند كه  يره عرب میجز
ای از سوی آهنا  كسی را توان مقابله با آن نباشد, با اندک اشاره

های ريز و درشت عرب برای جنگ با حكومت اسالمی  ساير قبيله
                                         .پيامن شدند با آهنا هم
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ی و سيصد اسب و هزار و پانصد شرت قريش با چهار هزار مرد جنگ
بنوسليم در دو راهی . به رسكردگی ابو سفيان به حركت درآمد

ظهران با هفتصد جنگجو به آهنا پيوست, بنو اسد نيز از راه رسيد, 
اشجع با چهارصد . فزاره با هزار جنگجو به اين لشكر پيوست

جنگجو, و بنومره با چهارصد جنگجوی ديگر در راه به آهنا 
تا رسيدن به خندقی كه مسلامنان برای مواجهه با دشمن . يوستندپ

كه تاريخ از . كنده بودند تعداد سپاه كفر به ده هزار جنگجو رسيد
                 .برد پيامن ـ نام می ـ گروههای هم "احزاب"آهنا بنام 

مسلامنان با هوشياری متام حتركات دشمن را مهيشه زير نظر داشتند, 
 آمادگی لشكر كفر برای محله به مدينه به رسول اهللا چون خرب 

رسيد, فورا جملس استشاری تشكيل داده, با ياران خود در اين باره 
سلامن فارسی پيشنهاد كرد تنها راه رسيدن دشمن به . مشورت كرد

 .شهر را با خندقی ببندند تا دشمن نتواند به شهر برسد
ان جزيره عرب با آن تاكتيک جنگی بسيار خوبی بود كه جنگجوي
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 !آشنائی نداشتند
پيشنهاد سلامن فارسی را بسيار بجا دانسته فورا  رسول اهللا 

و خود آن . دستور داد مسلامنان مشغول كندن خندق شوند
اين . حرضت نيز چون ساير جماهدان در كندن خندق رشيک بودند

كنده شد, تا كوه پشت رس مسلامنان قرار  "سلع"خندق جلوی كوه 
د, و خندق بني آهنا و كافران, و بدينصورت مسلامنان به راحتی گري
         .توانستند سپاه كفر و حتركات آهنا را زير نظر داشته باشند می

مانندی ظرف شش روز خندق را  مسلامنان با تالش و كوشش بی
و سپاه اسالم كه تنها سه هزار  به پايان رساندند, و پيامرب خدا 

ای سنگر گرفتند كه كوه پشت رسشان و خندق  نفر بودند بگونه
                 .جلوی رويشان بود

ها در دژهای داخل مدينه پناه  زهنا و بچه و به دستور پيامرب اكرم 
         .گرفتند
های هيود كه با مسلامنان پيامن مهجواری  ی بنی قريظه از قبيله قبيله
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حيی بن اخطب از . دندكر امضاء كرده بودند, در مدينه زندگی می
رسان هيود كه در اين لشكركشی نقش كليدی داشت, فورا خود را 

قريظه داخل مدينه رسانيد, و آهنا را قانع كرد تا به مسلامنان  به بنی
خيانت كرده, از پشت به آهنا خنجر زنند, و بدينصورت سپاه اسالم 

ه شكن بنی قريظه منگن بني چكش احزاب و سندان هيوديان پيامن
                                         .خواهد شد

بنی قريظه چون فرصت را طالئی دانستند, و گامن كردند مسلامنان 
هرگز نخواهند توانست با چنني لشكر بزرگی مقابله كنند, پيامن 

 .خود را با مسلامنان شكسته بر عليه آهنا اعالن جنگ كردند
شد, دشمنی بسيار  ی میحلظات بسيار سختی بر مسلامنان سپر

نريومند در جلو, و دشمنی ديگر با دژهای قوی و سنگرها و 
ها و  شهر مدينه و بخصوص بچه. سالحهای قوی در پشت رس

منافقان نيز كه در بني سپاه . زهنا در خطر بسيار جدی واقع بودند
افروزی و تبليغات سوء  خوردند رشوع به فتنه اسالم لول می
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به هبانه اينكه زن و فرزندانشان در خطر هستند از بنو حارثه . كردند
و قرآن كريم . اجازه خواستند تا به شهر برگردند پيامرب خدا 

                           :درخواست آهنا را چنني ثبت كرد
® ¨βÎ) $uΖs?θã‹ç/ ×οu‘öθtã $tΒuρ }‘Ïδ >οu‘öθyèÎ/ ( βÎ) tβρß‰ƒÌãƒ ωÎ) #Y‘#tÏù 〈 
 ١٣: األحزاب[
خواستند و  و گروهی از آنان از پيامرب اجازه بازگشت می.. {
حفاظ  , در حالی كه بی»!حفاظ است های ما بی خانه«: گفتند می

 }.فرار كنند) از جنگ(خواستند  نبود; آهنا فقط می
رمحت اهلی بر  .كمی مانده بود بنو سلمه نيز خود را كنار بكشند

 .ت و پايداری بخشيدقلبهای مؤمنان نازل شده به آهنا استقام
ی اين جنگ نابرابرانه  حكايت كندن خندق و سپس رهربی و اداره

حكايتی است كه . حكايتی است بسيار عجيب در تاريخ برشيت
               .گذارد بدرستی نربد ايامن و كفر را بناميش می
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به ما دستور كندن  وقتی پيامرب خدا : گويند براء بن عازب می
كرد, در اثنای كار با صخره بسيار بزرگ و سختی  خندق را صادر

كلنگ برای . مواجه شديم كه شكستن آن برای ما امكان پذير نبود
در ميان  قضيه را با پيامرب خدا . كرد شكستن آن هيچ ياری نمی

ايشان برای برطرف كردن اين مشكل شخصا ترشيف . گذاشتيم
شان را باال زده هاي چون آن سنگ بزرگ را ديدند, آستني. آوردند

                      .كلنگ را گرفته داخل خندق رفتند
گفته با يک رضبه بسيار شديد يک سوم  "بسم اهللا "در يک حلظه 

اهللا اكرب, كليدهای شام به من : و فرمودند. صخره را شكستند
سوگند به خدا كه من از اينجا كاخهای رسخ آنرا . سپرده شد

        .بينم می
و . ا يک رضبه ديگر يک سوم ديگر صخره را خرد كردندسپس ب
. اهللا اكرب, كليدهای رسزمني فارس به من سپرده شد: فرمودند

 "بسم اهللا "سپس . بينم سوگند بخدا كه من كاخ سفيد مدائن را می
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اهللا اكرب, : و فرمودند. گفته رضبه سوم را زده صخره را خرد كردند
های  م بخدا كه من دروازهقس. كليدهای يمن به من سپرده شد

                      .بينم صنعا را از مهني جا می
. يک ماه متام سپاه مرشكان پيامرب و مسلامنان را در حمارصه داشتند

در طول اين يک ماه بخاطر اينكه خندق جلوی دشمن را گرفته بود 
 .جنگی صورت نگرفت

بر مهه جا  ترس و وحشت در جنگ خندق: اند نگاران نوشته سريت
چريه شده بود, مردم بشدت نا اميد شده بودند, و از وضع 

ای  مرشكان در پی تنگه. ها و اموالشان بسيار هراس داشتند خانواده
. بودند تا بتوانند از آن عبور كرده به سپاه اسالم شبيه خون بزنند

تعدادی از قهرمانان و سواركاران برجسته سپاه رشک توانستند با 
يبشان از خندق عبور كرده پهلوانان مسلامن را به مبارزه اسبهای نج
پهلوان هفتاد ساله نامدار جزيره عرب; عمرو بن ود, از . بخوانند

) رضی اهللا عنه(طالب  از سپاه اسالم علی بن ابی. مجله آن افراد بود
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در يک . كه جوانی كم سن و سال بود برای مبارزه با او آماده شد
توانست بياری خداوند, پهلوان سپاه كفر  نربد تارخيی حرضت علی

                                    .را بدرک واصل كند
در روز بعد; مرشكان گردانی از جنگجويان شجاع خود را به 

بسيج كرده, تا شب با  "خالد بن الوليد"رسكردگی پهلوان نامدار 
 آتش جنگ آنقدر شديد بود كه رسول. مسلامنان بشدت جنگيدند

: و فرمودند. نتوانست آنروز نامز ظهر و عرصش را ادا كند اهللا 
آتش كند, ما را از نامز عرص   ها و قربهايشان را شعله خداوند خانه

               .بازداشتند
در اين اثنا خداوند برای مسلامنان ثابت قدم و استوار فرصتی مهيا 

فر گشته ساخت, كه باعث فرو رخيتن وحدت و مهبستگی سپاه ك
 :روحيه آهنا در پی آن شكست خورد

نعيم بن مسعود; رسباز گمنامی بود كه تازه مسلامن شده بود, و 
ايشان كه . هيچ كس از مرشكان و هيوديان از اسالم او خرب نداشت
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اجازه  فردی بسيار زيرک و باهوش بودند از پيامرب خدا 
ه دشمن را خواستند با يک تاكتيک رسد جنگی و تبليغاتی كمر سپا

 .درهم شكند
او نزد قريش رفته برای آهنا چنني تصوير كرد كه هيوديان بنی قريظه 

اند, و برای شستن عار  پشيامن شده از خيانت خود با رسول اهللا 
خواهند برخی از رسان شام را به مسلامنان دهند  خيانت خود و می

را از سپس نزد بنی قريظه رفته آهنا . تا رس از تنشان جدا كنند
اين چنني بود كه اين مهبستگی و وحدت درهم . قريشيان بدبني كرد

باد . سپس باد بدستور پروردگار بياری مسلامنان شتافت. شكست
بسيار سخت و طوفانی رسد و وحشتناک وزيدن گرفته سپاه 

               .دشمن را تار و مار كرد
ای مردم, : رهرب سپاه قريش; ابو سفيان در بني سپاه خود جار زد

اينجا رسزمني ما نيست, و ما رسپناهی نداريم, حيوانات هالک 
بينيد طوفان با ما  شدند, و بنوقريظه به ما خيانت كرد, و خودتان می
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                      .روم, شام نيز برگرديد كند, من دارم می چه می
ساز با شكست و عقب نشينی سپاه كفر  و اين چنني اين جنگ تاريخ

در اين نربد نابرابرانه سه نفر از مرشكان كشته شدند, و . يان يافتپا
   .)١(شش نفر از سپاه ايامن جام شهادت رسكشيدند

                                                           

ـ  ٢٦٩/ ٣, و زاد املعاد ٧١٤ـ  ٧١٣/ املصطفی, صالوفاء بأحوال : نگا. )١(
٢٧٥. 
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  هفدهمدرس 
  صلح حديبيه

  
يارانش را برای  در سال ششم هجری پيامرب خدا 

مشاركت در عبادت عمره و زيارت خانه امن و امان اهلی دعوت 
 .كرد

نفر برای بجای آوردن اين عبادت در ركاب فورا هزار و چهار صد 
مهراه ايشان عازم سفر شدند, آهنا چون برای عبادت  پيامرب خدا 

رفتند, و در عرف عرهبا حتی قبل از اسالم, خانه خدا از احرتام  می
ای برخوردار بود, و كسی به زائر خانه حق كوچكرتين آزاری  ويژه
در سفر مهراه خود  رسانيد, هيچ سالحی ـ جز آنچه مسافر نمی
مسلامنان با خود حيواناتی را نيز برای . گريد ـ با خود برنداشتند می

قربانی كردن و تقسيم گوشت آن در بني فقريان و مستمندان مهراه 
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                             .داشتند
و دخول مسلامنان به مكه را . قريش از اين حركت پيامرب برآشفت

و غرور خود تلقی كرد, از اينرو اعالم  ای كاری به هيبت رضبه
آماده باش صادر كرده, برای جلوگريی از دخول مسلامنان به مكه 

        .سپاهی بسيج كرده, به سوی مسلامنان لشكركشی كرد
بجای آورده از  "خوف"رسيد نامز  چون خرب به پيامرب خدا 

 . پروردگار يكتا خواست مؤمنان را از گزند مرشكان حفاظت كند
در ميان راه شرت پيامرب به زمني نشسته از ادامه . و به مكه نزديک شد

 !شرت وحشت كرده است: برخی از مسلامنان گفتند. راه رس باز زد
ابرهه را از  "فيل"آنكه ! خري, شرت نرتسيده: فرمودند رسول اهللا 

سوگند به . حركت باز داشته بود, شرت مرا نيز از حركت باز داشته
يان هر چيزی كه در آن حفظ هيبت و كرامت اماكن خدا قريش

دهم, و با آهنا  مقدسه و عبادت اهلی است, از من بخواهند به آهنا می
               .كنم موافقت می
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شرتش را به حركت درآورده, به كنار يكی از   سپس رسول اهللا 
تريی از كجاوه . چاههای حديبيه كه آب كمی داشت بازگشتند

به بركت دست پيامرب آب چاه فواره . در آب فرو بردند خود كشيده
زده باال آمد, و چاه پر از آب شد, طوری كه مسلامنان با دستشان از 

        .گرفتند چاه آب می
پيامرب و يارانش در فضائی بسيار روحانی و عبادی در آرامش كامل 

كر مانندی به پروردگارشان, در حديبيه مشغول ذ و ايامن و توكل بی
و در مقابل آهنا لشكر قريش حريان و پريشان صف . و نيايش بودند

               .كرد آرائی می
برخی از . فرستادند قريشيان رسوالنی نزد پيامرب برای مذاكره می

اين رسوالن با ديدن فضای ايامنی مسلامنان حتت تأثري قرار گرفته, 
ه را بر رسول خدا خواستند را گشتند و از آهنا می نزد قريش بازمی

 و يارانش بگشايند..                      
ولی اين درخواست پس از آن لشكركشی, نزد قريش امكان پذير 
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چونكه قريش آنرا يک آبروريزی بزرگ و شكست سختی . نبود
        .كرد برای خود تلقی می

از  "حليس بن علقمة", "عروة بن مسعود", "بديل"سفريانی چون 
برای مذاكره با پيامرب يكی بعد از  "مكر بن حفص"نه, بنی كنا

ياران پيامرب در اين . ديگری نزد مسلامنان شيفته آن حرضت آمدند
و فنا  اثنا هنايت حمبت و ذوب بودن خود در عشق به رسول خدا 

بودن در او را جلوی ديدگان سفريان قريش به ناميش در 
        .آوردند می

دريافتند; مسلامنان هرگز و حتت هيچ رشايطی آهنا در اين سفارهتا 
پيامربشان را تنها نخواهند گذاشت, و تا آخرين قطره خون از 

اين سيامی حمبت و مهبستگی و . آرماهنايشان دفاع خواهند كرد
عشق ورزيدن به آرماهنا و هدفهای رسشار از ايامن و اخالص و 
صداقت چون تريهای زهراگينی بر قوت نفس دشمن وارد 

        .شد می
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قريشيان دريافتند در صورت درگريی با مسلامنان هبای سنگينی 
های كفن پوش با چنگ و  پرداخت خواهند كرد, و اين پا برهنه

        .دندان بر لشكر زره پوش آهنا غالب خواهند گشت
كه مردی سياسی و زيرک  "سهيل بن عمرو"در هنايت جمبور شدند 

پيامرب نيز با ديدن . بفرستند يامرب اكرم بود را برای مذاكره نزد پ
گشايش : سهيل هدف قريش را دريافته, به مهراهان خود فرمودند

 !در كارتان رخ داده است
مانند و اعتامد به  بدون شک در آن فضای روحانی و قوت قلب بی

نفس مسلامنان, و ترس و وامهه و عدم اعتامدی كه در سپاه قريش 
رسيدن به هدفی كه برايش آمده بودند ارصار بود, اگر مسلامنان بر 

خواستند, پريوزی از  كردند, و با سپاه كفر به جنگ و ستيز برمی می
ای خون به  خواستند قطره ولی مسلامنان هرگز نمی. آن آهنا بود

و مهيشه اسالم در پی حفظ ارواح برش . ناحق بر زمني رخيته شود
از هيبت و كرامت كعبه  دادند و مسلامنان به خود اجازه نمی. است
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و با توجه به اين معانی واال به صلح با . تار مويی كاسته شود
                                           . قريشيان موافقت كردند

 :ميثاق صلح بر نكات زير امضاء شد
آتش جنگ بني دو گروه به مدت ده سال بكلی خاموش  .١

 .گردد
 .امان باشندهر دو گروه از دست مهديگر در  .٢
پيامرب و يارانش امسال به مدينه بازگردند, و در مقابل سال  .٣

آينده قريشيان مكه را برای آهنا خالی بگذارند, و مزاحم 
 .عبادت آهنا نشوند

اگر مردی از قريشيان اسالم آورده به مسلامنان پناه آورد  .٤
بايد او را تسليم كنند, و اگر چنانچه مردی از مسلامنان از 

زگشت و به قريش پيوست, قريشيان او را تسليم دينش با
        .كنند مسلامنان نمی

پيامن شود آزاد  هر كس از غري قريشيان خواست با حممد هم .٥
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پيامن شود آزاد  است, و هر كس خواست با قريشيان هم
               .)١(است

  :نتايج صلح حديبيه
 دا حتمل رشوط اين اتفاق برای بسياری از صحابه رسول خ

كردند در اين رشوط ظلم و تعدی  بسيار گران بود, آهنا گامن می
بسيار شديدی بر مسلامنان وارد آمده است, از اينرو برخی  از آهنا 

ولی با گذشت . نوعی خمالفت و اعرتاض از خود نشان دادند
مانند  روزهايی چند حكمت و درايت و سياست و دورنگری بی

و دريافتند كه اين معاهده يک . دبر مهگان برمال ش رسول خدا 
از مجله مواردی . فتح و پريوزی بزرگی برای اسالم و مسلامنان بود

توان به  كه مسلامنان در پرتو اين معاهده بدان دست يافتند, می
                      :نكات زير اشاره كرد

                                                           

 .٨٣ − ٨١/, و لباب اخليار ص٧١٦/ الوفا ص: نگا. )١(
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ابرام اين معاهده در واقع اعرتافی ضمنی بود از سوی  .١
ها  چرا كه معاهده. سالمی مدينه منورهقريش به حكومت ا

و اتفاقهای ثنائی در بني دو كشور يا قدرت متساوی و يا 
و اين اعرتاف ضمنی اثر بسيار . گريد رقيب صورت می

گر موقف بودند, و در  بزرگی در قبائل عرب كه نظاره
ای مشرتک با  تصميم گريهيا و امضاء پيامهنا و اتفاق نامه

                             .مسلامنان داشت
اين اتفاق هويت و شخصيت جامعه اسالمی   در سايه .٢

بوضوح روشن گرديد, و آن هيبت و رعب و وحشتی 
و . بسيار شديد در دل مرشكان و منافقان به جای گذاشت

مهه دريافتند مسلامنان در كفه ترازوی آينده منطقه سنگی 
پريوزی بسيار گران هستند, و اين حادثه را به عنوان 

. تبليغاتی, سياسی و حتی عسكری برای مسلامنان پنداشتند
متام اينها باعث شد بسياری از قريشيان ـ چه رسد به 
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ديگران ـ بار دگر در قضيه مسلامنان و نحوه برخورد با آهنا, 
و نگرش نوينی از اسالم و شنيدن صدای وجدان و ضمري 

رهربانی اين بازنگری جمدد باعث شد . خود بازنگری كنند
بسيار قوی و نريومند از صف اول قريش; چون بزرگرتين 
ژنرال قريش كه پريوزی احد را برايشان رقم زد; خالد بن 
وليد, و عمرو بن العاص; كسی كه ذكاوت و زيركی او 
        .زبانزد خاص و عام بود, بريدند و به سپاه اسالم پيوستند

وت اين آتش بس فرصت بسيار طالئی برای نرش دع .٣
توانستند هبر  اسالمی بود, در سايه آن دعوتگران مسلامن می

و . سو حركت كرده ندای اسالم را به گوش مردم برسانند
        .اين باعث شد تعداد زيادی از قبائل عرب اسالم آورند

ترين  با اين آتش بس مسلامنان از جهت يكی از رس سخت .٤
ند, و دشمنانشان كه مهان قريش بود احساس امنيت كرد

متام نريو و توان خود را جهت مقابله با دشمن ديگرشان كه 
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و غزوه خيرب . هيود و ساير قبائل رقيب, بود متوجه ساختند
        .در نتيجه صلح حديبيه بوقوع پيوست

مذاكرات صلح حديبيه, و روحيه صلح پسند و آزادی  .٥
خواهی مسلامنان, و در مقابل روحيه زورگوئی و قلدری 

پيامنان قريش بيش از پيش مسلامنان  باعث شد همقريشيان 
حليس بن ". را درک كرده, با آهنا تعاطف نشان دهند

پيامنان قريش, از سوی آهنا برای مذاكره  يكی از هم "علقمة
او جمذوب حالت روحی . با مسلامنان فرستاده شد

مسلامنان, و پوشش احرام و لبيک گفتنهايشان گشت, و 
اينها برای عبادت : شت گفتچون نزد يارانش بازگ

اند, و با خودشان قربانيهايشان را مهراه  خداوند آمده
بگذاريد بندگان خدا . اند, نبايد جلوی آهنا را بگرييم آورده

                             .به زيارت خانه پروردگارشان بروند
توانست برای غزوه  در سايه صلح حديبيه پيامرب اكرم  .٦



٢١٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

و اين غزوه به مسلامنان فرصتی داد تا . بگريدمؤته آمادگی 
پيام دعوت اسالمی را با روشی نوين به خارج از جزيره 

 .عرب منتقل سازند
آتش بس صلح حديبيه به پيامرب اين فرصت را داد تا  .٧

سفريانی به سوی پادشاهان فارس و روم و مرص و غريه 
 .ارسال داشته آهنا را به اسالم دعوت كند

 .)١(قدمه و سبب اول برای فتح مكه بودصلح حديبيه م .٨

                                                           

 .٦٨٤ – ٦٨٣/ السرية النبوية, الصالبی, ص: نگا. )١(
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  هيجدهمدرس 
  غزوه فتح بزرگ

  فتح مكه
  

با پيامرب  "خزاعه"در اتفاقيه صلح حديبيه آمده بود قبيله 
. از هم پيامنان قريش است "بكر"هم پيامن است, و قبيله  خدا 

شنيد شخصی از هم پيامنان بكری قريش  "خزاعه"مردی از قبيله 
او عصبانی . گويد می هجاء پيامرب خدا  شعری در بدگوئی و
كمر بسته از  "خزاعه"بكرهيا برای جنگ با . شده او را كتک زد

قريش كمک خواستند, قريشيها ميثاق نامه و معاهده خود با رسول 
را زير پا هناده, هم پيامنان خود را اسلحه و مهامت جنگی و  اهللا 

خی از قريشيان چون; اسبها دادند, بلكه از اين نيز پيش رفته بر
صفوان پرس اميه, و عكرمه پرس ابوجهل, و سهيل پرس عمرو, 
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افراد . پيامنان مسلامنان جنگيدند ماسک زده در سپاه بكر با هم
كه نه در پی جنگ بودند و نه آمادگی آنرا داشتند برای  "خزاعه"

حفظ جان خود به مسجد احلرام كه حتی در عرف عرهبای مرشک 
ولی بكرهيا قداست حرم را پايامل . هنا بود پناه بردندمأمن مهه انسا

كرده با شدت با خزاعه برخورد نموده بيش از بيست نفر از آهنا را 
               .كشتند

و چنني بود كه قريش معاهده خود با پيامرب را بديوار زد, و كاسه 
كه هم پيامنان  "خزاعه"را بر عليه  "بنی بكر"صلح را شكسته, 

 . بودند ياری دادپيامرب
فرستادند, تا او را از  خزاعه فورا پيكی بسوی پيامرب خدا 

پيامرب نيز با شنيدن خرب از جايشان . حقيقت ماجرا مطلع سازد
كنم  ای بنی خزاعه, مهانطور كه از خودم دفاع می: برخواسته گفتند

        .از شام دفاع خواهم كرد
و عقلهايشان . نشست پس از اينكه شهوت خونخواری قريش فرو
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اند,  به كار افتاد, دريافتند خانه خود را با كلنگ محاقت ويران كرده
        !ولی چه سود از دارويی كه پس از مرگ سهراب رسد?

نرسيده  قريشيان به گامن اينكه هنوز خرب ماجرا به پيامرب خدا 
د فرستادن است, مثال زرنگی كرده, ابو سفيان را نزد پيامرب خدا 

ابوسفيان چون . تا صلح حديبيه را جتديد كرده, بر مدت آن بيفزايد
پيامرب كه از خيانت . مهری مسلامنان روبرو شد به مدينه رسيد با بی
هنايت نفرت داشت, از او روی برگردانيد و هيچ  و پيامن شكنی بی
رفته  ابوسفيان خوار و ذليل نزد ياران پيامرب خدا . جوابش نگفت

كرد تا نزد پيامرب از او شفاعت كنند, ولی  اهش و متنا میاز آهنا خو
دست پرورده و شاگردان راستني مكتب او  مهه ياران رسول اهللا 

. بودند, و هرگز حارض نشدند با خيانت كار خون آشام مدارا كنند
از مجله آهنا حرضت عمر بود كه چون ابوسفيان دست زاری بسوی 

: و روی او پرخاش كرده گفتاو دراز كرد, با تعجب برآشفت, 
بخدا سوگند اگر رسبازانی جز موريانه ! من شفاعت شام كنم?



٢١٩ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

                      !نيابم, با آهنا به جنگ شام خواهم آمد
ابوسفيان دست از پا درازتر, بدون هيچ ضامنت و جتديد پيامنی به 

 .مكه بازگشت
داد از خون  پس از اين پيامن شكنی, پيامرب كه بخود اجازه نمی

پيامنانش درگذرد, تصميم گرفت با فتح مكه جواب  بيگناه هم
خدا را از   دندان شكنی به زورگويان و قلدران قريش داده, خانه

                      .اسارت ناجوانمردانه آهنا رهايی دهد
پيامرب كه قصد خونريزی نداشت, با تاكتيک خاموشی به آرامی 

و كسی را از جريان جهت محله مطلع لشكرش را آماده ساخت, 
خواست مرشكان مكه را غافل گري ساخته فرصت  نساخت, او می

        .آمادگی و بسيج نريو به آهنا ندهد, تا خونی به زمني رخيته نشود
پيامنان و قبائل مسلامن عرب اطراف  پيامرب پيكهايی بسوی هم

و  "شجعأ", "جهينة", "مزينة", "غفار", "اسلم"مدينه; چون 
        . فرستاده, رسبازان پياده نظام و سواره نظام را بسيج كرد "سليم"



٢٢٠ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

مهه مؤمنان جان بر كف هناده بالفاصله به ندای پيامرب لبيک گفته, 
 .ده هزار مرد جنگی در اردوگاه پيامرب مجع شد

را  "أبا رهم غفاری"روز چهارشنبه دهم رمضان پيامرب بر مدينه 
مديريت لشكر را بني رسداران تقسيم كرده, از گامشته, مسئوليات 
 .مدينه خارج شدند

ابوسفيان . خرب بود افتاد بكلی بی قريش از آنچه در مدينه اتفاق می
و از . را برای جاسوسی و خربگريی بار دگر بسوی مدينه فرستادند

               .او خواستند برای قريش از پيامرب امان بخواهد
كيم بن حزام و بديل بن ورقاء در راه مدينه در ابوسفيان هبمراه ح

های آتش مسلامنان گامن بردند كه  تاريكی شب با ديدن شلعه
اند وحشت زده و حريان  ستارگان آسامن بزمني فرود آمده

گذشت صدای ابوسفيان را  عباس كه از آنجا می. خشكشان زد
                      !ابا حنظله تويی?: شنيده داد زد

است با ده هزار  اين سپاه رسول اهللا : عباس گفت. آری: گفت
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غرور ابوسفيان با ديدن هيبت آن لشكر بكلی فرو ! مرد جنگی
عباس او را در پناه خود گرفته مهراه با مهراهانش . رخيته اسالم آورد

 .آن دو نيز اسالم آوردند. برد نزد پيامرب خدا 
م حركت سپاه اسالم به عباس دستور داد تا هنگا پيامرب خدا 

ای نگه دارد تا قدرت و مانور سپاه اسالم را با  ابوسفيان را برگردنه
چشامن خود ببيند, تا نشايد بار دگر شيطان در پوستش خزيده, به 

        .فكر مقابله با مسلامنان برآيد
عباس به پيامرب اشاره كرد كه ابوسفيان مردی است تشنه شهرت و 

پيامرب نيز . و ويژگی خاصی تعيني كندفخرفروشی, تا برای ا
هر . هر كس داخل خانه ابوسفيان پناه گريد در امان است: فرمودند

اش را  و هر كس در خانه. كس داخل مسجد شود در امان است
        .ببندد در امان است

يارانش را از جنگ بكلی منع كرد, و به آهنا دستور  پيامرب خدا 
ر در حالتی كه دشمن آتش جنگ را داد با كسی جنگ نكنند مگ
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مسلامنان بدون كوچكرتين مقاومتی وارد شهر شدند, . برافروزد
بجز گروهان خالد بن وليد كه بناگاه لشكری از قريش به 

عكرمه بن ", و "سهيل بن عمرو", و "صفوان بن اميه"رسكردگی 
جلوی راهشان سبز شده, آهنا را از ورود  "خندمه"در  "ابی جهل
در اين درگريی پس از آنكه سيزده نفر از . بازداشتندبه شهر 

البته دو نفر از . مرشكان به هالكت رسيدند, پا به فراز گذاشتند
حبيش پرس خالد بن "و  "كرز پرس جابر"مسلامنان به نامهای 

 .جام شهادت رسكشيدند "ربيعه
بدينصورت سپاه اسالم تقريبا بدون مقاومت و خونريزی وارد 

و مردم مكه چه از روی ايامن و صداقت و چه از . شهر مكه شد
 ٣٦٠در آن روز در كعبه . روی ترس اسالم خود را اعالم داشتند

رسيد با  بود, و پيامرب به هر بتی كه می) سيصد و شصت بت(
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قَ  ®: فرمودند عصايش به آن اشاره كرده می هَ زَ َقُّ وَ اء احلْ لْ جَ قُ وَ

بَاطِلُ                 ]٨١: ارساء[  〉 الْ
و باطل از ميان رفته و نابود  ,حق فرا رسيده است: و بگو  {

 }گشته است
بزرگرتين . افتاد با اشاره پيامرب آن جمسمه روی صورتش بزمني می

        .بود كه جلوی كعبه گذاشته بودند "هبل"جمسمه مكه 
پس از طواف پشت مقام ابراهيم ايستاده, دو ركعت  پيامرب خدا 

! ای قريشيان: سپس در ميان مردم آمده فرمودند. دندنامز بجای آور
        كنيد من با شام چه خواهم كرد? گامن می

دانستد كه جز قتل عام لياقت هيچ چيز ديگری  قريشيان بخوبی می
آنچه آهنا با پيامرب و يارانش روا داشته بودند پاداشی جز . را ندارند
با ما نيكی : فتندبا وجود اين گ. توانست داشته باشد اين نمی

ای  خواهی كرد; چون كه تو برادری سخاومتند, و برادر زاده
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                      !كريمی
: پيامرب; پيک حمبت و ايامن و مهر و رمحت و شفقت, فرمودند

 .برويد, شام آزاديد
چون بر گردهنای قلدران و زورگويان و فرعونان  رسول خدا 

جز قتل عام پاداشی نداشتند و زمانه چريه گشت, از آهنايی كه 
اكنون خداوند مهه را زير شمشريش خوار و ذليل مجع كرده بود, در 

 !گذشت
و بدينصورت بزرگرتين مثال تاريخ . پيامرب مهه آهنا را بخشيد! آری

در بخشش و عفو و گذشت از جنايتكاران پس از دستگري كردن و 
 .اسارت آهنا, را به ناميش گذاشت

و مردم با ايشان بر اسالم و . كوه صفا نشستند سپس پيامرب روی
 ..فرمانربدای و اطاعت در آنچه در توان دارند, بيعت كردند

فتح مكه در روز مجعه ده روز مانده به آخر رمضان ـ بيستم رمضان 
ـ صورت گرفت, و پيامرب پس از آن پانزده روز در مكه ماندند, 
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عتاب پرس "به  سپس بسوی حنني حركت كردند, و اداره مكه را
را  "معاذ بن جبل"واگذار كردند تا بر مردم نامز بخواند, و  "اسيد

به عنوان معلم و مربی در مكه گذاشتند تا به مردم دينشان را 
 .)١(بياموزاند

                                                           

, و صحيح ٢٥٤/ , هذا احلبيب يا حمب٧٢٠−  ٧١٨/ الوفا ص: نگا.)١(
 .٤٠٧/السرية
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 نوزدهمدرس 
  از صفات پيامرب اكرم 

  

كالبدی از خوبی و صفات واال و در حقيقت  پيامرب خدا 
دو پا روی زمني خاكی بني انساهنا قدم قرآنی زنده بودند كه با 

زدند, و كسی را توان شمردن صفات خوب او نيست, او  می
از . ی خوبيها و زيبائيها بود, و هر حركتش شايان ثنا و مدح جمسمه

                                 .كشيم ساحل خوبيها چند در و مرجان بريون می اين دريای بی
آن حرضت و صفات كاملشان از  اخالق پسنديده و نيكوی .١

چنان مقام وااليی برخوردار بود كه خداوند عامليان در 
 〉 y7̄ΡÎ)uρ 4’n?yès9 @,è=äz 5ΟŠÏàtã ®:وصف او چنني فرمودند

يعني صفات پسنديده و (تو داراي خوي سرتگ  { .
 } .هستي  )افعال محيده
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خداوند مرا : البته هيچ جای تعجبی نيست, چه خودشان فرمودند
 .)١(برانگيخته تا مكارم ـ برترين ـ اخالق را كامل كنم

قواعد اخالق را پايه گذاری كنم, بلكه سخن از : نفرمودند! آری
 .مكارم اخالق ـ اخالق بسيار شايسته ـ زدند

نامدی است از اخالق بسيار واال و نمونه, نه آنچه  پيامرب خدا 
                 !باشند توانند بدان دسرتسی داشته ی خوش اخالقها می مهه

در رمحت و مهر و شفقت به ملت اسالم و به متام برشيت  .2
نامدی بودند از آقائی و رسوری, تا بدانجا كه ندای آسامن 

 :در حق ايشان چنني فرمود
                 :كنيم ی مباركه انبياء چنني تالوت می در سوره

® !$tΒuρ š≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) ZπtΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ïj9 〈 ]١٠٧: األنبياء[ 
 }.و تو را جز رمحتی برای جهانيان نفرستاديم{

                                                           

 .به روايت امام طربانی. )١(
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         :فرمايند خداوند متعال در جائی ديگر می
® tβ%Ÿ2uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ $VϑŠÏmu‘ 〈 ]٤٣: األحزاب[ , 
 }!او نسبت به مؤمنان مهواره مهربان بوده است.. {

                 :ی آل عمران ی مباركه و بر زبان سوره
® $yϑÎ6sù 7πyϑômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî 

É=ù=s)ø9$# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9öθym 〈 ]١٥٩: آل عمران.[ 
پس به مهر و رمحتی از سوی خدا با آنان نرم خوی !] ای پيامرب[{

شدی, و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پريامونت 
 }.شدند پراكنده می

من رمحتی : و خود آن حرضت نيز درباره خويش چنني فرمودند
         .)١(ام هستم كه به انسانيت هديه شده

                                                           

 .يت امام حاكم و البانی آنرا صحيح شمردهبه روا. )١(
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البته اينها مهه هيچ جای تعجبی ندارد, چرا كه اين نمونه و  .٣
ی رعايت و اهتامم  الگوی انسان كامل دست پرورده

 پروردگار خالق است كه او را از روز تولدش برای هبرتين
شدن و نامد كامل بودن پرورش داد, خداوند متعال 

                 :فرمايند می
® öΝs9r& x8ô‰Égs† $VϑŠÏKtƒ 3“uρ$t↔sù ∩∉∪ x8y‰y ùρuρ ~ω!$|Ê 3“y‰yγsù 

∩∠∪ x8y‰y ùρuρ WξÍ←!%tæ 4©o_øîr'sù 〈 ]٨ – ٦: الضحى.[ 
و تو را رسگشته و *  آيا خدا تو را يتيم نيافت و پناهت داد ? {
كفر  ,پرستان و هيوديان و مسيحيان در ميان رشكِ بت(ريان ح

 ,ظلم و زور قلدران ,فسق و فجور فاسقان و فاجران ,كافران
 )پرستي اينان و آنان و خرافه ,كشت و كشتار قبائل جاهالن

رهنمودت  )در پرتوِ وحي آسامين به يكتاپرستي يزداين(نيافت و 
 } و ثرومتند و دارايت كرد ?چيز نيافت  و تو را فقري و يب*  كرد ?
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ی او را چون  مهني رعايت و پرورش اهلی بود كه سينه .4
های آسامن  اقيانوس مهر وسعت بخشيد, و وقتی در كرانه

                 :كامل درخشيدن گرفت شهرتش را بانگ آفاق نمود
         :فرمايند خداوند منان می

® óΟs9r& ÷yuô³nΣ y7s9 x8u‘ô‰|¹ ∩⊇∪ $uΖ÷è|Êuρuρ šΖtã x8u‘ø—Íρ ∩⊄∪ 

ü“Ï%©!$# uÙs)Ρr& x8tôγsß ∩⊂∪ $uΖ÷èsùu‘uρ y7s9 x8tø.ÏŒ 〈 ]١: الرشح − 
٤.[ 
) به نعمت حكمت و رسالت(آيا ما تو را ) ای رسول گرامی({

و بار سنگني  )١(عطا نكرديم? ) و بلندی مهّت(رشح صدر 
ر د )٢(. از تو برداشتيم) به اعطای مقام عصمت(را ) گناه(

و  )٣(. صورتی كه آن بار سنگني ممكن بود پشت تو را گران دارد
 })٤(. بلند كرديم) به رغم دشمنان, در عامل(نام نكوی تو را 

ی پيامربان, و آخرين  و او را خداوند لعل فروزان سلسله .٥
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

و بدين سان كاروان نبوت با . ايستگاه پيک آسامنی قرار داد
         :ل خود رسيدكامل برتر, و رسور كامل به رس منز

® $̈Β tβ%x. î‰£ϑptèΧ !$t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9%y Í̀h‘ ⎯Å3≈s9uρ tΑθß™§‘ «!$# 

zΟs?$yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# 〈 ]٤٠: األحزاب 
د, پدر هيچ يک از مردان شام نيست, ولی فرستاده خدا و { حممّ

 })٤٠(. خاتم پيامربان است; و خدا به هر چيزی داناست
مثال من و ساير پيامربان پيشني چنني : فرمايند می پيامرب خدا 

ای بسيار باشكوه بسازد, و آنرا بسيار زيبا  است كه; مردی خانه
مردم . ای از خانه جای يک آجر خالی باشد كند, مگر در يک گوشه

دور و بر خانه را متاشا كرده, و در زيبايی و مجالش مدح و ثنا 
خالی را ببينند, به  گويند, و چون بدان گوشه رسند و آن جای

 آيا هبرت نبود يک آجری در اينجا نيز می: صاحب خانه بگويند

ات كامل شود? و در حقيقت من مهان آجر  گذاشتی تا خانه
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                                         .)١(هستم
ی نبوت با آخرين خشت كامل, كامل شد  بله, و چنني شد كه خانه

         ..ل و كامل و زيبائی يافتو دوصد چندان جالل و مجا
اين آيت كامل اهلی و الگوی انسان كامل قرآنی را خداوند  .6

 پيامرب اكرم .  بر ساير فرستادگان و پيامربانش برترهيا داد
در شش مورد بر ساير پيامربان برتری داده : فرمايند می

شدم; به من كالم و سخن جامع و برتر ارزانی داده شده, با 
غنيمت بر من . س بر دشمنانم پريوزی داده شدمهيبت تر

ی زمني برای من مسجد و پاک  مهه. حالل قرار داده شد
و . و مرا خداوند بسوی متام انسانيت فرستاد. قرار داده شد

                 .)٢(با من نبوت و پيامربی پايان يافت
ترين و با تقواترينشان  خداوند متعال از بني برشيت بارشف .7

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )٢(
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پيامرب . نتخاب كرده, پيک آخر خود قرار داده استرا ا
من حممد فرزند عبداهللا فرزند : فرمايند می اكرم 

عبداملطلب هستم; خداوند برشيت را آفريد, و مرا در 
هبرتين آهنا قرار داد, سپس آهنا را به دو گروه تقسيم كرد, و 

ها  سپس آهنا را به صورت قبيله. مرا در گروه برتر قرار داد
سپس آهنا را . ها قرار داد رآورد, و مرا در بني هبرتين قبيلهد

بصورت خانواده تقسيم كرد, و مرا در هبرتين خانواده قرار 
ی شام  ام, و ازمهه ی شام در هبرتين خانه داد, پس من از مهه

                                                         .)١(برترم
آزارد, اوست كه  ت را بشدت میدر روزی كه تشنگی برشي .8

بر رس حوض رشف ايستاده, و اوست كه كليد شفاعت را 
                 .گريد در قيامت بدست می

                                                           

 .و ألبانی آنرا صحيح دانسته. به روايت امام امحد و ابوداود سجستانی. )١(
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من كنار حوض كوثر منتظر شاميم, : فرمايند می پيامرب خدا 
شناسم از آنجا  آورند, وقتی آهنا را می برخی از شام را بسوی من می

به . آهنا ياران من هستند! پروردگارا :گويم می. كنند دورشان می
                                                                 .)١(اند دانيد اينها پس از شام چه كرده شام نمی: شود من گفته می

هر پيامربی را دعايی بود كه در نزد پروردگار : و مهچنني فرمودند
من دعايم را نزد خود نگه  ولی. طلب كرد و برای او استجابت شد

         .)٢(ام تا در روز قيامت شفاعت امت خود كنم داشته
 .آقا و سيد برشيت در روز قيامت است پيامرب خدا  .9

بدون فخر بگويم كه; من آقا و رسور : فرمايند می آن حرضت 
و بدون فخر بگويم كه; پرچم محد و ثنا . فرزندان آدم در روز قيامتم

است, و متام پيامربان از آدم گرفته تا ساير رسوالن  در دستان من
و بدون فخر گويم كه; . كنند خداوند مهه زير پرچم من حركت می

                                                           

  .به روايت امام بخاری. )١(
 .شابوریبه روايت امام بخاری و امام مسلم ني. )٢(
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كنم, و اولني كسی كه  من اولني كسی هستم كه شفاعت می
                                 .)١(شود شفاعتش پذيرفته می

لني كسی و اين فخر عامليان و آفتاب تابان دوجهان او .10
 .است كه پای مباركش بر كف هبشت گذاشته خواهد شد

 من اولني كسی هستم كه در هبشت را می: فرمايند می رسول اهللا 

در جواب . من حممدم: گويم كيستی? می: دربان خواهد گفت. زنم
گشايم, البته  شوم و در را بروی شام می بلند می: خواهد گفت

ام, و پس از شام برای هيچ  شدههرگز قبل از شام برای كسی بلند ن
                                                 .)٢(كس بلند نخواهم شد

ی انسان كامل است برای  الگو و نمونه و پيامرب خدا  .11
برشيت تا بروز قيامت; هر كس آرزوی دست يافتن به 
هبشت و يا نجات يافتن از جهنم دارد, و رضايت خداوند 

                                                           

 .به روايت امام امحد و امام ترمذی, و ألبانی آنرا صحيح دانسته. )١(
 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )٢(
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رفته بايد قدم بر جای پای اين الگو و اسوه و را مد نظر گ
                 .ی كامل و مجال بگذارد تا به رس منزل سعادت رسد نمونه

         :فرمايند خداوند منان می
® ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym ⎯yϑÏj9 tβ%x. 

(#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ tÅzFψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. 〈 ]٢١: األحزاب.[ 
پيامرب خدا الگوی نيكويی ] روش و رفتار[يقيناً برای شام در {

است برای كسی كه مهواره به خدا و روز قيامت اميد دارد; و 
 }.خدا را بسيار ياد می كند

مهان انسان كاملی است كه خداوند خود او  پيامرب خدا  .12
سامنی تربيت كرده, و را برای ادای مسئوليت آخرين پيک آ

او هرگز سخن . كنرتل زبان او نيز در دست وحی است
ی  گويد, و هر سخنی درباره دين و آئني نامه بيهوده نمی

هدايت بر زبان راند از خورجني وحی است كه غلط و 
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                         .ای نيست اشتباه را بسوی آن هيچ روزنه
         :رمايندف پروردگار يكتا در وصف رسولش می

® $tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“uθoλù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö©óruρ 4©yrθãƒ 〈 
م[  ].٤ – ٣: النَّجْ
آنچه  )٣(! گويد و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی{
 })٤(! گويد چيزی جز وحی كه بر او نازل شده نيست می

نيم توا ی خرمنی است كه می اين دوازده مرواريد لعل فروزان نمونه
 از اقيانوس بيكران و ال متناهی صفات واالی رسول خدا 

و . ی گوشهايامن, و گردنبند گلويامن قرار دهيم برگرفته گوشواره
هبامن اندازه كه انسان بتواند بدان رمز كامل و نامد مجال بيشرت  نزديک 
شود, به مهان اندازه به سعادت و رشادت و برتری و كامل نزديكرت 

                            ...شده است
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  بيستمدرس 

 صداقت و امانت حرضت ختمی مرتبت
 

قبل از مرشف شدن به پيامربی در بني مردم  پيامرب اكرم 
به راستگوئی و امانتداری مشهور بود, و بيشرت مردم او را به نام 

و اين شهرت و لقب را تنها . شناختند ـ امانت دار ـ می "امني"
دست آورد كه در راستگوئی و امانتداری و ديگر تواند ب كسی می

                 .صفات پسنديده و برتر رسآمد مردمان زمان خود باشد
اخالق پسنديده و صفات برتر آن حرضت هرگز مورد بحث 
جامعه نبوده است, تا جائيكه حتی دشمنان رسسخت او نيز اين 

         .توانستند انكار كنند ويژگيها و اوصاف او را نمی
بنگر به فرعون اين امت; ابوجهلی كه در بغض و كينه به پيامرب اكرم 
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  چه جتاوزها كه نكرده بود, و با وجود اينكه زبانش جز در انكار
چرخيد, ضمريش  و دروغ پنداشتن آن نمی رسالت پيامرب 

راستگو ودرستكار و پيک  دانست كه پيامرب خدا  بخوبی می
                         .ی آسامن است برگزيده

         :فرمايند خداوند متعال می
كِنَّ    ® لَ بُونَكَ وَ ذِّ كَ ُمْ الَ يُ إِهنَّ ونَ فَ ولُ قُ ي يَ نُكَ الَّذِ زُ يَحْ هُ لَ لَمُ إِنَّ دْ نَعْ قَ

ونَ  دُ ْحَ اتِ اهللاِّ جيَ املِِنيَ بِآيَ  ].33سوره أنعام آيه  [ 〉 الظَّ
ه(نچه دانيم كه آ ما مي )!اي پيغمرب ( { ار مكّ گويند تو را  مي )كفّ

از ته دل به (چرا كه آنان  )ناراحت مباش(.  سازد  غمگني مي
بلكه . كنند  تو را تكذيب نمي )صدق تو ايامن دارند و در حقيقت

آيات خدا را انكار  )چون ايشان, از روي عناد(ستمكاران 
 } .ناميند  مي

 ت يا دروغ میآيا حممد راستگوس: روزی مردی از ابوجهل پرسيد
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سوگند به خدا كه ! خفه شو: ابوجهل رس او داد زد و گفت! گويد?
ولی ! حممد راستگوست, حممد در عمرش هرگز دروغ نگفته است

ی او ـ بنی قصی ـ; رشف رهربيت,  اگر قرار باشد خانواده
ی خدا و پيامربی را بدست  مهامنداری حاجيان, و خدمت خانه

                                         !...ماند? ای قريش چه باقی میه گريند, برای سائر خانواده
ای  و ابو سفيان; رسدار قريش كه پيش از اسالم آوردنش شعله

بود, وقتی هرقل پادشاه روميان  سوزان از دشمنی با پيامرب خدا 
آيا هرگز او را قبل از اينكه پيامربيش را اعالم كند به : از او پرسيد
هرقل در جواب ! هرگز نه: ايد? گفت ئی متهم ساختهدروغگو
از تو پرسيدم كه آيا او را پيش از اعالم پيامربيش به : گفت

و من دانستم كه . نه: ايد, در جواب گفتی دروغگوئی متهم ساخته
كند بر خدا دروغ  امكان ندارد كسی كه دروغ را بر مردم ترک می

                                 !گويد
در تصويری ديگر ديديم هنگامی كه برای اولني بار وحی بر پيامرب 
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در غار حرا نازل شده بود و آن حرضت هراسان خودش را  خدا 
مرا : لرزيد به مهرسش گفت به خانه رسانيد و در حاليكه بشدت می

از  وقتی مادر مؤمنان; خدجيه كربی, مهرس پيامرب اكرم . بپوشانيد
مژده «: با خرب شد ايشان را آرامش داده گفتند اتفاقی كه افتاده بود

كند,  بادا تو را, سوگند بخدا كه پروردگارم هرگز تو را خوار نمی
رسی, و در گفتارت راستگو  چرا كه تو به خانواده و خويشانت می

                         .)١( »....هستی و
ی  ی آيهوقت: آورده است عبداهللا فرزند عباس; پرس عموی پيامرب 

:         
® ö‘É‹Ρr&uρ y7s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø%F{$# 〈 ]٢١٤: الشعراء [ 
 }.برتسان) از خدا(خويشان نزديكت را ) نخست(و {
 

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(



٢٤٢ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

نازل شد, آن حرضت روی كوه صفا باال رفته داد  بر پيامرب خدا 
 اين كيست? : مردم گفتند. »آهای مردم مجع شويد« :زدند

اگر به « :فرمودند پيامرب خدا . نداهل مكه در كنار كوه مجع شد
خواهد به شام محله كند,  شام بگويم لشكری در اين دره است و می

آری, ما : كنيد? مهه با هم و يكصدا گفتند آيا حرفم را باور می
: آن حرضت فرمودند. ايم هرگز جز راستی و صداقت از شام نديده

                                 .)١(دارم من شام را از عذاب شديد پروردگارم برحذر می
باعث  شهرت راستگوئی و امانتداری و درستكاری پيامرب خدا 

شده بود مرشكان در متهم ساختن ايشان مات و مبهوت و حريان 
های مردم را بر عليه آن حرضت  دانستند چگونه توده و نمی. بامنند

 نا میو احيا. جادوگری دروغگوست: گفتند گاهی می. بشورانند

و گاهی او را . كاهن است: گفتند و احيانا می. شاعر است: گفتند

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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و هر بار كه هتمتی بر عليه آن ! ساختند به ديوانگی متهم می
تراشيدند از سوی افرادی از خودشان مورد مالمت و  حرضت می

چسبد و  گرفتند كه اين هتمت و برچسب بر او نمی رسزنش قرار می
دانستند  ی آهنا بخوبی می مهه! بگوئيد چيز ديگری. خريدار ندارد

از اين صفات زشت و اوصاف پست بكلی پاک  كه پيامرب خدا 
                                                                                         .است

نرض بن حارث از مجله افرادی است كه در شكنجه و آزار و اذيت 
توانست  سبقت را از ديگران ربوده بود, و نمی كوی پيامرب خدا 

روزی در . پيدا كند كوچكرتين نقطه ضعفی را در پيامرب خدا 
! ای قريشيان: مقابل ضمريش اعرتاف كرده به قريشيان گفت

سوگند بخدا كه مصيبتی بس بزرگ بر رس شام فرود آمده كه پيش از 
 بني شام پرس بچه حممد در. ايد اين هرگز به چنني بالئی مبتال نشده

ای خردسال بود, از متامی شام باهوشرت, و از مهه راستگوتر, و 
ی شام, حاال كه بزرگ شده و آثار پختگی و  امانتدارترين مهه
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دانيد را برايتان آورده,  بزرگی در او ناميان گشته, و آنچه خود می
                                                 !جادوگر است: گوئيد می

او كاهن و طالع بني : گوئيد می. سوگند بخدا كه او جادوگر نيست
 يا می. شاعر است: گوئيد می. بخدا سوگند كه چنني نيست! است

. خود را دريابيد! ای قريشيان : سپس گفت.. ديوانه است: گوئيد
                         .قسم بخدا كه چيزی بسيار بزرگ بر رس شام آمده است

گوياترين سببی بود كه خدجيه كربی را  نتداری پيامرب خدا اما
. و دست ازدواج بسوی او دراز كرد. ی آن حرضت نمود شيفته

در آن روزها بر جتارت خدجيه در رسزمني شام  پيامرب خدا 
و خدجيه از زبان غالمش; ميرسه, از امانتداری و . نظارت داشت

ی آن حرضت  را شيفته چيزهايی شنيد كه او اخالق پيامرب خدا 
                 .نمود

 حقا كه آن حرضت در امانتداری آيتی بود نمونه, و الگوئی بی

با او, و اهتام آن   تا جائيكه مرشكان قريش ـ با وجود دشمنی! مانند
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حرضت به دروغگوئی, و كفر ورزيدن به ايشان ـ ثروهتا و 
هرگز از اينكه مبادا گذاشتند, و  دارائيشان را پيش او به امانت می

دشمنيشان را هبانه گرفته ثروهتايشان را چپاول كند هيچ گونه 
ی  ووقتی خداوند متعال به پيامربش اجازه. هراسی نداشتند

هجرت به مدينه را دادند آن حرضت, پرس عمويشان; علی, را در 
                                 !مكه گذاشتند تا امانتهای مردم را به صاحبانشان برساند

مسئوليت آنرا بدوش گرفت و   و بزرگرتين امانتی كه پيامرب خدا 
به هبرتين وجه و شيواترين روش و واالترين نمونه آنرا به جای 
آورد, امانت وحی اهلی و پيامربی, و يا رساندن پيام پروردگار يكتا 
 .به برشيت بود كه خداوند متعال او را به رسانيدن آن موظف نمود

اين پيام بزرگ و ويژه را به هبرتين وجه به جهانيان  پيامرب خدا 
و . و اين امانت واال را آنچنان كه شايسته بود بجای آورد. رسانيد

با بيان شيوا و روش و دليل و برهان گويا با دشمنان خدا به جهاد 
و با شمشري بران سدهای طغيان و كفر و خود خواهی . پرداخت
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و مظلوم را به اسارت خود در آورده بودند را  كه ملتهای ستمديده
خداوند به . در هم شكست تا صدای خدا به گوش بندگان او برسد

ی او دهلای مؤمنان را بسوی حق رهناميی كرد, و افرادی به  وسيله
ی او پرورش يافته او را با جان و دل  او ايامن آوردند و در مدرسه

وت گام بگام يار و ياور او پذيرفتند و در سختيها و راه و رسم دع
تا اينكه پرچم توحيد و يكتاپرستی برافراشته شد, و بانگ . بودند

ای  و هيچ خانه و كاشانه. اسالم در چهارسوی جهان به صدا درآمد
                         .در رشق و غرب زمني نامند مگر اينكه پيام اين دين بدانجا رسيد

اين پيک راستگو و درستكار او بادا سالم و صلوات و درود خدا بر 
كه در راه خداوند عرقها رخيته,  جانفشانيها كرده, تا آخرين نفس 
برای برافراشته شدن پرچم توحيد در جهان از هيچ جهاد و تالشی 

 .دريغ نورزيد
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 بيست و يكمدرس 
  صرب و حتمل بر سختيها

متام تالش و كوشش و توان خود را در راه  پيامرب خدا 
ر رساندن دعوت خويش بكار گرفت, و از هيچ پند و نصيحت بثم

پرستی و  و ارشاد و راهنامئی دريغ نكرد, مردم را از رشک و بت
عواقب آن آگاه نموده, به توحيد و يكتاپرستی و عبادت پروردگار 

 و از آهنا خواست تا از منجالب رشک وبت. يگانه دعوت نمود

دران آهنا در آن غرق جان, كه پ پرستی, و عبادت سنگهای بی
بودند, خود را بريون كشند, و از زشتيها و پليدهيای اخالقی خود 

آهنا را به . را پاک سازند, و از كارهای بد و رفتار زننده دوری كنند
. ی پستيها و رذالتها بازداشت ی خوبيها دعوت نمود و از مهه مهه

ز تاريكيهايی نور را بداهنا نشان داد و بسيار كوشش نمود  آهنا را ا
ولی . كرد, بريون كشد كه عقلهايشان آنرا به خوبی درک می
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تعصب كوركورانه و غلبه شهوت بر عقل باعث شد بيشرت قريشيان 
پشت كنند, و جز تعداد اندكی بدو ايامن  به دعوت رسول خدا 

                                             !نياوردند
ی برادر  ی پيامرب; ابوطالب, را شيفتهبا وجود اينكه خداوند عمو

اش كرده بود, و با وجود جايگاه و احرتام ابوطالب نزد  زاده
ها كه  قريشيان, پيامرب در راه دعوت چه سختيها و عذاهبا و شكنجه

                         !متحمل نشدند
دشمنی و كينه و . بارها و بارها مورد رضب و شتم قرار گرفتند

تا بدانجا رسيد كه متام ارزشهای  ان به رسول خدا حقد قريشي
انسانی را زير پا هناده ايشان و پريوانشان را به شدت مورد شكنجه 
و آزار و اذيت قرار دادند, و در هنايت خواستند بكلی از آهنا قطع 

 .رابطه كرده, در جائی زندانشان كنند
ش تصميم بود كه; مرشكان قري در سال هفتم بعثت پيامرب اكرم 

ی فاميل  و عمويش ابوطالب را مهراه با مهه  گرفتند پيامرب خدا 
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بنوهاشم و بنو عبداملطلب; چه مسلامن و چه كافر, ـ به جز ابوهلب 
ی  طالب ـ دره كه از خويشان پيامرب بودند ـ را در شعب ابی

ابوطالب ـ زندانی كرده, مورد حمارصه و قطع رابطه با دنيای خارج 
                         .قرار دهند

ی مشرتكی امضاء كردند كه  متام قريشيان دور هم مجع شده, بيانيه
ی روابط جتارتی و خريد و فروش و روابط  بموجب آن كليه

اند ممنوع  اجتامعی و سياسی با كسانی كه در حمارصه قرار گرفته
يان تا جمبور شوند پيامرب را به قريش تسليم كنند, تا قريش. اعالم شد

                         .او را بكشند
                 .ی كعبه آويزان كردند ی ظلم و ستم و جور را در خانه اين بيانيه

ی ظاملانه, و اين حركت غري انسانی مرشكان,  پس از اين حمارصه
های  پيامرب برخی ديگر از يارانش را دستور داد تا از زير اين شكنجه

در . هجرت كنند "حبشه"ون كشيده به رسزمني كشنده خود را بري
 ١٥مرد, مهراه  ٨٠اين هجرت كه دومني هجرت بسوی حبشه بود 
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                 .زن رشكت داشتند
ی اقتصادی و ظلم و  سال را در اين حمارصه ٣مدت  پيامرب خدا 

در طول . ستم قريش در هنايت سختيها و حتمل گرسنگيها گذرانيد
ای مگر چيزهای بسيار كمی كه بصورت  قهاين مدت هيچ آذو

                 .قاچاق و پنهانی برايشان رسيد, هيچ نداشتند
سختی و گرسنگی تا بدانجا رسيد كه جمبور شدند برگهای درختان 

اين وضع فالكت بار تا سال دهم بعثت ادامه . را نيز بخورند
ش داشت, تا اينكه وجدان و ضمري برخی از آزاد مردان قري

ی ظاملانه  بحركت درآمده, برخواستند و اعالم كردند; اين معاهده
و ساير زندانيان از  و بدينصورت رسول خدا . را قبول ندارند

ی خويش  حمارصه در شعب ابوطالب رهائی يافته, به خانه و كاشانه
                 .بازگشتند

زرگرتين و يكی از ب در مهان سال خدجيه كربی مهرس پيامرب اكرم 
چشم از جهان فروبست, دو ماه پس از  پشتيباهنای رسول خدا 
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های پايداری و امنيت پيامرب نيز  خدجيه, ابوطالب; يكی ديگر از پايه
         .وفات كرد

پس از وفات اين دو تن قريش بر شدت تعصب و حجم و آزار و 
         .)١(افزودند هايشان بر رسول خدا  اذيت و شكنجه

كتاب امام بخاری, (و كتاب احاديث صحيح و درست پيامرب در د
در كنار كعبه  پيامرب خدا : آمده است كه) و امام مسلم نيشابوری

ابوجهل و برخی از قريشيان در كناری . در حال نامز خواندن بود
 .يک روز قبل شرتی در مكه رسبريده شده بود. نشسته بودند

ی پر  تواند شكمبه شام می چه كسی از: ابوجهل به مهراهانش گفت
برد  از كثافت شرت فالنيها را بياورد, و وقتی حممد رس بسجده می

                         شكمبه را بر كمر او بگذارد?
ی پر از كثافت  ترين و ذليلرتين آهنا بلند شد, و رفت و شكمبه پست

                                                           

  .٤٠ـ  ٣٧/ لباب اخليار فی سرية املختار, ص: نگا. )١(
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رس بسجده گذاشت, اين مرد   و چون پيامرب خدا . شرت را آورد
                             .ی پر از نجاست را روی كمر آن حرضت گذاشت ليد شكمبهپ

 كردند و بشدت می مرشكان پست طينت در كناری متاشا می

                         . پيچيدند و از شدت خنده بخود می. خنديدند
; فاطمه رس رسيد و نجاستها را از پشت رسول دخرت پيامرب اكرم 

چون . كنار زد و حرفهای بسيار تندی به مرشكان پست زد خدا 
از نامز فارغ شد با صدای بلند رشوع كرد به نفرين و  پيامرب خدا 

 !تو دانی و قريشيان! بار اهلا: دعا كردن بر عليه آهنا; سه بار فرمودند
را شنيدند بشدت ترسيدند  مرشكان مكه چون دعای پيامرب خدا 

ک وا ماندند, و خنده در دهانشان و در جای خودشان خش
بار اهلا, تو دانی و ابوجهل : ادامه دادند پيامرب اكرم . خشكيد

هشام; و عقبة بن ربيعة, و شيبة بن ربيعة, و امية پرس خلف, و عقبه 
 .پرس ابی معيط

; عبد اهللا پرس مسعود كه بدانجا رسيده بود, و يار پيامرب اكرم 
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قسم به آنكه حرضت حممد : گويد میرا شنيد  دعای پيامرب خدا 
  را پيک حق بسوی برشيت فرستاد, متام آن افرادی را كه پيامرب

اند, و با چشامن خود ديدم  نام برد ديدم كه در بدر كشته شده خدا 
                                         .انداختند ای می آوردند و در چاله كه چگونه كشان كشان آهنا را می

بخاری آورده است كه روزی عقبه پرس ابی معيط كه از دشمنان 
 ور شده, پارچه محله رسسخت اسالم بود, از پشت به پيامرب خدا 

. ای دور گردن آن حرضت پيچيد, و خواست او را خفه كند
: آيا كسی كه بگويد: ابوبكر از راه رسيد و او را كنار زده داد زد

                         !يد?كش پروردگار من اهللا است, را می
چون آزار و اذيت قريشيان بيش از پيش شدت گرفت پيامرب خدا 

  های ثقيف را به اسالم دعوت  و قبيله. رفت "طائف"به شهر
از آهنا نيز جز رسسختی و استهزاء و مسخره و آزار و اذيت . كرد

را با سنگ و كلوخ زدند و  تا جائيكه پيامرب خدا . هيچ نديد
پيامرب چون پستی و رذالت مردم طائف را . اهايش را زمخی كردندپ



٢٥٤ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

ديد, و احساس كرد حرف حق را در اين شهر خريدار و يار و 
         .ياوری نيست تصميم گرفت به مكه بازگردد

رسيد, باالی  "قرن الثعالب"در راه بازگشت از طائف چون به 
جربيل را در آن ابر  .ابری بر او سايه افكنده بود. رسش را نگاه كرد

خداوند آنچه اين مردم به : جربيل گفت. زند ديد كه او را صدا می
 و اين فرشته. شام گفتند را شنيد, و برخورد زشت آهنا با شام را ديد

خواهی به او  ی كوههاست كه خداوند او را فرستاده, هر چه می
                         .دستور ده تا انجام دهد

: را صدا زد, و به او سالم كرده گفت وهها پيامرب خدا ی ك فرشته
ی  خداوند آنچه قوم تو به تو گفتند را شنيد, و من فرشته! ای حممد

 كوهها هستم, خداوند مرا بسوی تو فرستاده, كه هر آنچه می

خواهی اين دو كوه  اگر می. خواهی به من دستور ده تا انجام دهم
نيست و نابود گردند و به سزای  را بر رسشان زنم تا برای مهيشه

                                 .اعاملشان برسند



٢٥٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

نه, بلكه من اميدوارم خداوند از اينها : فرمودند پيامرب خدا 
فرزندانی بيافريند كه تنها او را بندگی و عبادت كنند, و با او هيچ 

 .)١(چيزی را رشيک قرار ندهند

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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  دوم درس بيست و
  در حمراب عبادت  پيامرب اكرم

 

در نامز, . حمرابی از عبادت بود زندگی رسول اكرم 
 روزه, ذكر, و دعا و نيايش و متام انواع عبادهتا از مهه پيشی می

كرد به هبرتين صورت  و اگر عبادتی و كاری را رشوع می. گرفت
                                 .نمود كرد, و مهيشه بر آن مواظبت می ادايش می

: گويند می مادر مؤمنان; عائشه صديقه مهرس و مهراه رسول خدا 
بر اثر بيامری و كسالتی و يا موردی ديگر  اگر رسول خدا 

رفت, در روز بعد دوازده  نامزهای سحرگاهاش از دست می
                         .)١(آورد ركعت نامز بجای می

 سحر را بجای میمهيشه نامز هتجد يا  و حرضت رسول اهللا 

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
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های شب در كامل تواضع و فروتنی چنان مشغول  آورد, و در نيمه
برخی . كرد شد كه از شدت و طول قيام پاهايش ورم می عبادت می

از عزيزان آن حرضت از روی شفقت به ايشان گفتند بخودشان 
فشار نياورد, چرا كه خداوند از او درگذشته است, و او در نزد 

آن حرضت در جواب . عزيز و واالستپروردگارش بسيار 
ی شكر گذاری برای پروردگارم  آيا شايسته نيست بنده: فرمودند
                                         !?)١(باشم

شبی مهراه پيامرب : گويد می حذيفه بن يامن از ياران پيامرب اكرم 
 به نامز ايستادم, آنحرضت رشوع كردند به تالوت سوره اكرم 

ولی . روند حتام پس از صد آيه به ركوع می: بقره, با خود گفتم
خواهند سوره  شايد می: با خود گفتم. ايشان از صد آيه هم گذشتند

پس از كامل  ولی پيامرب خدا . بقره را در ركعت اول كامل كنند

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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را رشوع كردند, و پس از  "نساء"كردن سوره بقره سوره مباركه 
و بسيار به . عمران را نيز كامل خواندندكامل كردن آن سوره آل 

ای كه در آن تسبيح  كردند; اگر به آيه آرامی ـ و با ترسل ـ تالوت می
رسيد پاكی پروردگار را بيان  و بيان پاكی و تنزيه پروردگار بود می

بود,  ای از پروردگار می ای سؤال و خواسته كردند, و اگر در آيه می
ای خرب از پناه بردن به  گر در آيهخواستند, و ا از خدای خود می

سپس به ركوع رفتند, و . جستند بود, از او پناه می خالق يكتا می
ـ پاک و منزهی  "سبحان ربی العظيم"رشوع كردند به خواندن ذكر 

ای كه در قيام بودند,  ای پروردگار بزرگ من ـ و در ركوع به اندازه
ـ  "نا لک احلمدسمع اهللا ملن محده, رب":سپس فرمودند. ماندند

. كند خداوند هر آنكس كه محد و ستايش او گويد را اجابت می
سپس به حالت قيام . "پروردگارا متام محد و ثنا از آن توست

 سپس به سجده رفتند و می. طوالنی چون ركوعشان ايستادند

ـ پاک و منزهی ای پروردگار واال و  "سبحان ربی األعلی":گفتند
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                                                                                                                                         .)١(قيامشان در سجده ماندندو به طول  "عاليقدر من
ومهيشه در غري از روزهای مسافرت ده ركعت نامز ـ غري از نامزهای 

قبل از نامز ظهر, و دو  دو ركعت آورد; فرض ـ حتام بجای می
ركعت بعد از آن, و دو ركعت بعد از نامز مغرب, و دو ركعت بعد 

                 .اش, و دو ركعت قبل از نامز صبح از نامز عشاء در خانه
و از متام نامزهای نفل و مستحب بر دو ركعت نامز صبح بيشرت 

و هيچ وقت; چه در سفر و چه در غري . كردند مواظبت می
و . كردند سافرت, اين دو ركعت نامز و نامز وترشان را ترک نمیم

از ايشان روايت نشده در مسافرهتا نامز مستحبی غري از اين دو نامز 
                 .مستحب ـ دو ركعت قبل از صبح و نامز وتر ـ خوانده باشند

آوردند, و شبی را  و احيانا قبل از نامز ظهر چهار ركعت بجای می
ای گذرانيد, آنقدر آن آيه را در نامزشان تكرار كردند  رار يک آيهبا تك

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
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                 .كه صبح شد
ی روزهای دوشنبه و پنج شنبه در هر هفته بسيار تأكيد  و به روزه
         .)١(داشتند
شنبه  های انسان در روزهای دوشنبه و پنج كارنامه: فرمودند و می

ام  ام در حاليكه من روزه كارنامهخواهم  شود, و من می تقديم می
                                                         .)٢(تقديم شود

از معاذه العدوية آمده است . گرفت و هر ماه سه روز را روزه می
سه  آيا پيامرب خدا : كه از مادر مؤمنان عائشه صديقه پرسيدند

: معاذه پرسيد. آری: ان گفتندايش. گرفتند روز از هر ماه را روزه می
 زياد توجه نمی: چه روزهايی را? مادر مؤمنان در جواب فرمودند

                         .)٣(فرمودند كه چه روزهای باشد
                                                           

         .اند به روايت امام ترمذی و آنرا حسن شمرده. )١(
         .اند به روايت امام ترمذی, و ايشان حديث را حسن شمرده. )٢(
 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )٣(
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مهيشه  پيامرب خدا : روايت شده) رضی اهللا عنه(از ابن عباس 
سيزدهم, (روزهای بيض ـ روزهای كامل شدن قرص ماه هجری 

ـ را چه در خانه و چه در ) و پانزدهم ماه هجری چهاردهم,
         .)١(گرفتند مسافرت روزه می

دادند تا ديگران نيز  گرفتند, و دستور می و روز عاشوراء را روزه می
                 .)٢(روزه بگريند

                                                           

 .به روايت امام نسائی, و امام نووی آنرا حسن شمرده است. )١(
  .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )٢(

جنگ حق و باطل نربدی است ازلی كه ناقوس آن در روز خلقت دميده شده تا 
 .خواهد داشت بروز پريوزی حق بر باطل در حمرش ادامه

ازمجله نربدهايی كه تيغ بران حق كمر باطل را در آن شكست معركه ی موسای 
  !پيامرب بود با امپراطوری فرعون و چكاچک شمشريهای فرعونيان

در ماه حمرم ـ و دقيقا در دهم عاشورای آن ـ بود كه رمز ايامن و اسالم; موسای 
از زير پنجه های ظلم و ستم پيامرب, قوم ستمديده و مظلوم بنی ارسائيل را 

 . فرعونيان بريون كشيده بر ساحل پر موج دريا قرار گرفت
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اينسو دريای خروشان است و هننگهای گرسنه و آنسو اسبان فرعونيان كه چار 
نعل می تازند و شمشريهای برانی كه در جهش آفتاب سوزان در كنار رعد و 

 ..غرش رسبازان مست چون برق در آسامن می جهند
موسی . حلظاتی است بسيار هراسناک كه عقل برش در آن از كار می افتد

ستمديدگان را بوعده نجات از خانه و كاشاهنايشان بريون كشيده تا در اينجا با 
 !...تيغ فرعون چون گوسفند رس بريده شوند
كه بايد در ره حق بكوشد و از هيچ ... اين است قدرت و توان يک مؤمن كوشا

ود هيچ كوتاهی نشان ندهد پس از آنست كه آسامن ادامه ماجرا هنراسد و از خ
 !.. اينجاست كه معجزه سخن می گويد. را در دست می گريد

هرگاه عقل برش در پرتو ايامن صادق در ركاب نبوت بپا خيزد, و جز اخالص و 
 ...ايامن هيچ نكارد معجزه دست در دستان او خواهد هناد

 ..آری
بفرمان خدای موسی به دريا زده می شود و دريا از عصای معجزه آسای موسی 

وسط شكافته می گردد و موسی و پريوانش بر خاک خشک در كوچه ای كه دو 
ديوار آن را موجهای خروشان آب مستانه باال می زنند بدانسوی دريا بحركت 

 ...در می آيد
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 ...و لشكريان نادان فرعون نيز از پشت خود را طعمه ی اين معجزه می كنند
 ...موسی و ياران را به ساحل رسيدن مهان و دريا به حال خود خزيدن مهان

در يک آن دو ديواره موجهای خروشان مهدگر را به آغوش می كشند و فرعون 
 ...و فرعونيان را تا ابد از صحنه آفرينش می ربايند

اين پريوزی بزرگ حق بر باطل در فراز تاريخ افتخاری است نمونه كه مهواره 
بنی ارساييل تا روزی كه پرتوی از حق در آهنا . منان آنرا جشن می گرفتندمو

و چون پيامرب اسالم از اين خرب . جريان داشت دهم حمرم را روزه می گرفتند
و از آن روز امر ... ما به موسی اوالتريم از هيوديان : مطلع شدند فرمودند

ريوزی حق در كالبد مسلامنان روز عاشورا و تاسوعا را به پاس پ: فرمودند
 اين روزه در حقيقت; . موسی بر فرعون رمز باطل روزه بگريند

سپاس مومنان است از پروردگار يكتايشان كه حق را بر باطل; موسی را  :اوال
 .بر فرعون; و يا اسالم را بر كفر پريوزی بخشيد

يادبودی است از آن جشنواره بزرگ ايامن سرتگ مومنان, و مهدلی  :و دوما
و جتديد عهد و ميثاق و پيامنی است با حق كه ما . ت با آن صادقان راستنياس

مهيشه و مهواره با تو خواهيم بود و جان و مال خود را در راه تو فدا خواهيم 
 ...نمود
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پيامرب : آمده است )رضی اهللا عنها(و از مادر مؤمنان عائشه صديقه 
. گرفت مضان ـ چون ماه شعبان روزه نمیدر هيچ ماهی ـ بجز ر

كه : و در روايتی ديگر آمده است. گرفت متام ماه شعبان را روزه می
                         .)١(گرفت متام ماه شعبان جز چند روزی از آن را روزه می

شد, و ذكر و  هرگز از ياد و ذكر خداوند غافل نمی و رسول خدا 
مهيشه و مهه جا در حال و . ان مباركشان بودثنای اهلی مهيشه ورد زب

         .ياد و مشغول به ثنا و ستايش و ذكر خداوند متعال بودند
شد سه بار از درگاه پروردگار يگانه مغفرت  هرگاه نامزشان متام می

نْكَ «: فرمودند و می. جستند می) استغفر اهللا( مِ المُ وَ مَّ أَنْتَ  السَّ اللهُ
المُ  بَارَ , السَّ امِ تَ رَ ِكْ اإلْ لِ وَ الَ ا اجلَ ا ذَ تو سالم و سالمتی ! ـ باراهلا» كْتَ يَ

هستی, و سالمتی از توست, پاک و منزهی ای صاحب عظمت و 
                         .)٢(جالل و كرم و سخاوت ـ

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
  .به روايت امام مسلم. )٢(
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هُ الَ " :كردند و بعد از هر نامز اين ذكر را تكرار می دَ حْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ
يْ  ِ دُ , كَ لَهُ رشَ مْ لَهُ الـحَ , وَ انِعَ , لَهُ امللْكُ مَّ الَ مَ , اللهُ يرٌ ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ وَ

طَيْتَ  امَ أَعْ نَعْتَ , لـِ عْطِيَ ملا مَ الَ مُ دُّ , وَ نْكَ اجلَ دِّ مِ ا اجلَ عُ ذَ نْفَ الَ يَ          .)١("وَ
ای كه  هيچ معبودی نيست سزاوار ستايش مگر پروردگار يگانه(
و . يچ رشيک و مهراهی ندارد, مهه جهان و جهانيان از اوسته

متام ثنا و ستايش تنها سزاوار اوست, و او بر مهه چيز قادر و 
هيچ كس را توان آن نيست كه بگريد آنچه را شام ! باراهلا. تواناست
ای, و هيچ كس را توان آن نيست كه ببخشد آن چيزی را  بخشيده

و منال و ثروت هيچ ثرومتندی در برابر  مال. ايد كه شام منع فرموده
                         ).تو بدادش نخواهد رسيد

بُّ ": گفتند و در ركوع و سجودشان چنني می , رَ وسٌ دُّ بُّوحٌ قُ سُ
وحِ  الرُّ ةِ وَ ئِكَ          "املالَ

                                                           

 .مبه روايت امام بخاری و امام مسل. )١(
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ای پاک و منزه از كاستيها و رشيک, و هر آنچه  ,ثنای تو گويم(
 )گار فرشتگان و جربيلشايان تو نيست, پرورد

 می) رضی اهللا عنه(حرضت انس  خادم و مهدم و يار پيامرب اكرم 
نةً ": اين بود بيشرتين دعای پيامرب : گويند سَ نيَا حَ مَّ آتِنا يفِ الدُّ , اللهُ

ابَ النَّارِ  ذَ قِنَا عَ , وَ نَةً سَ ةِ حَ رَ خِ يفِ اآلْ          ."وَ
و در آخرت نيز به ما نيكي در دنيا به ما نيكي رسان ! پروردگارا (

م گردان(عطاء فرما  و  )و رساي آجل و عاجل ما را خوش و خرّ
 ).  .حمفوظ  نگاهدار )دوزخ(ما را از عذاب آتش 

نمود, و از خداوند طلب مغفرت و  بسيار استغفار می پيامرب خدا
ی نزديک به آن  ابن عمر از ياران و صحابه. كرد بخشش می
كرديم كه  جلسه صدبار حساب میدر يک : گويد حرضت می

ابُ ": گفتند می پيامرب اكرم  يلَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ تُبْ عَ رْ يلِ وَ فِ بِّ اغْ رَ
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

يمُ  حِ                                                  .)١("الرَّ
ی  ببخشای مرا و در گذر از من, كه تو بسيار بخشاينده! باراهلا(

         ).مهربانی
 داشتند, و از سخت از تندروی و افراط باز می آن حرضت و 

                                 .كردند روی در آن منع می گريی در عبادت و افراط و زياده
آنچه در توان داريد بجای آريد, و قسم بخداوند كه : فرمودند و می

 او تا شام از عبادت دست نكشيد از پاداش دادن به شام دست نمی

                 .كشد
آن عبادتی بود كه  و هبرتين عبادت از دين نزد پيامرب خدا 

 كرد, و آنرا بطور مداوم انجام می صاحبش بر ادای آن مواظبت می

                 .)٢(داد
                                                           

درجه : اند به روايت امام ابو داود سجستانی و امام ترمذی, و امام ترمذی گفته. )١(
         .اين حديث حسن صحيح است

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )٢(



٢٦٨ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  سومدرس بيست و 
  شجاعت و دلريی پيامرب اكرم 

 

و  هنايت دلري انسانی بسيار شجاع و بی پيامرب اكرم 
و در باب شجاعت او مهني بس كه بدانی; ايشان . وارسته بودند

تنها و يک تنه بار مسئوليت دعوت بسوی يكتاپرستی و توحيد و 
اخالص عبادت پروردگار يگانه را بدوش گرفته, در مقابل جهان 

ها و  ها و حيله ها و آزار و اذيت كفر قد علم نمودند, و متام شكنجه
و دل خريده, متام هتديدها, ترورها, از خانه  نرينگهای آهنا را بجان

وكاشانه بريون كردهنا, ومتام فشارهای اقتصادی و نفسانی آهنا 
هرگز نتوانست او را يک قدم از راهش كنار زند, و يا در قلب او 
ترس و وحشتی بيندازد, بلكه اين مصيبتها و سختيها و رنجها 

و سازندگی  گر شد او بيش از پيش بر دعوت اصالح باعث می
                                                 .خويش پايبندتر و در راه خود استوارتر گردد
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و با كامل شجاعت و دلريی و مردانگی متامی نريوهای كفر و فساد 
و عصيانگر, و متامی قدرهتای ديكتاتور و طاغوهتای زمانه را به 

های سرتگ  ايامن بر سينهپوچی و حقارتشان تذكر داده, از بلندای 
: فوالدی و قلبهای سنگی آهنا دست رد زده, با افتخار بداهنا گفت

سوگند بخدای يگانه; اگر خورشيد تابان را در دست راستم, و ماه 
درخشان را در دست چپم, بگذاريد تا دست از اين راه بركشم, 
 هرگز چنني نخواهم كرد, تا خداوند اين دين را بر جهانيان پريوز

         .گرداند يا من در راه به ثمر رسيدن آن جان دهم
 پيامرب خدا : گويد می انس بن مالک; يار فداكار رسول خدا 

هبرتين انساهنا بود, سخاومتندترين انسان روی زمني, دلريترين و 
شجاعرتين مردها بود, شبی صدائی هولناک مردم مدينه را 

. صدا حركت كردند پهلوانان هراسان بسوی. بوحشت انداخت
! گشت را ديدند كه از جانب صدا بازمی در راه رسول خدا 

پيش از مهه شمشريش را برگردن آويزان كرده, سوار  پيامرب خدا 
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بر اسب خلت ابوطلحه, بسوی صدا رفته بود, و حاال از آنجا باز 
                                 .)١(ای نيست نرتسيد, چيز نگران كننده: گفت گشته به مردم می
اين تصويری است گويا از شجاعت و دلريی : گويد امام نووی می

كه در ارسع وقت و پيش از مهه مردم بسوی خطر  پيامرب خدا 
وقبل از اينكه مردم به . رفته بود, تا از حقيقت ماجرا رسدرآورد
                 .گشتند منطقه خطر برسند پيامرب از آنجا باز می

از  يكی از ياران شجاع آن حرضت ) رضی اهللا عنه( جابر
مشغول كار در خندق بوديم كه : گويد حكايت كندن خندق می

را صدا زده  پيامرب خدا . ای بزرگ جلويامن را گرفت صخره
جلوی رامهان . يا رسول اهللا, اين سنگ بسيار بزرگی است: گفتيم

                 .ی مناينرا بگذاريد برا: فرمودند آن حرضت . سبز شده
گرديم, و هيچ آذوقه و غذايی بام  سه روز بود كه ما بشدت كار می

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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از شدت گرسنگی سنگی را به  پيامرب خدا . نرسيده بود
با اين حال كلنگ را گرفته كنار صخره سنگ . شكمشان بسته بودند
                 .)١(ی بسيار شديد صخره را خرد كردند آمده, با يک رضبه

از شكستن  آری, اين سنگ سرتگ و قوی كه ياران پيامرب خدا 
آن عاجز مانده بودند, با يک رضبه توانمندی از بازوی پرقدرت 

و اين ... های خورد تبديل گشت به سنگ ريزه پيامرب خدا 
برهانی است از قدرت و توان آن مقام واال و شجاعت و ايستادگی 

در مقابل سختيها و بالها را در  و دلريی و مقاومت پيامرب اكرم 
مردانگی و شجاعتی كه جز آن كس كه اين . تاريخ نظريی نيست

 مقام واال را بدو ارزانی داشته بود هيچ كس مقدار و اندازه آنرا نمی

                 .تواند درک كند
در زندگی جهادی خويش در جنگهای بسياری  پيامرب خدا 

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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ياد ندارد او در يكی از ميداهنای نربد رشكت كردند, و تاريخ هرگز ب
های رزم آوری يک قدم و يا حتی رسانگشتی  و در يكی از صحنه

اين شجاعت و دلريی و اقدام و پيش . بخواهد به عقب برگردد
قدمی پيامرب باعث شده بود مهه لشكريان و پهلوانان بزرگ 

ی او باشند و هرگز بخود اجازه ندهند  مسلامنان رهن اشاره
نه تنها . ای از دستورات ايشان از آهنا رسزند كرتين نافرمانیكوچ

بودند, بلكه به اين دليل نيز كه آن  بخاطر اينكه رسول خدا 
هايی از شجاعت و  رسداران و پهلوانان نامدار و مشهور; صحنه
ديدند كه در مقابل  دلريی و مردانگی پيامرب را با چشامن خود می

                                                 .)١(كردند خود را هيچ حساب نمیرادمردهيا و دالورهيای او 
در اين باره; رسدار با نام و نشان تاريخ اسالم, دالوری كه ذوالفقار 
رعد آسايش نامی بس بزرگ بر صفحات تاريخ نگاشته; علی بن 

                                                           

  .١٨٩, ١٨٨/ , صحممد االنسان الكامل. )١(
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 هرگاه آتش جنگ به سختی برافروخته می: گويند طالب می ابی

 شدند, پيامرب خدا  دو گروه به شدت با هم گالويز میگشت و 
گرفت, و ما پشت رس او پناه  در جلوی مهه, مقابل دشمن قرار می

                                            .)١(گرفتيم می
طالب آمده  و مهچنني از اين رسدار دلري تاريخ اسالم, علی بن ابی

ديدی كه  می "بدر"ه محاسه ساز اگر ما را در غزو: است كه گفتند
برديم, و او از مهه به دشمن  چگونه پشت رس پيامرب پناه می

دانستی كه پيامرب خدا قدرمتندترين و دالورترين  می! نزديكرت بود
                            .)٢( قهرمانانند

ترين رسداران ددمنش  يكی از پست "ابی بن خلف"در غزوه احد 
         .را به شهادت برساند خورد پيامرب خدا سپاه كفر قسم 

: گفت باده غرور رسداده سوار بر اسب خود وارد معركه شده می
                                                           

 .به روايت امام امحد و نسائی. )١(
 .به روايت امام امحد. )٢(
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                                 !كشمت مريم يا می  يا می! ای حممد
دهيد, كسی از ما با او  آيا اجازه می: گفتند صحابه به پيامرب خدا 
چون به پيامرب . نه, بگذاريد بيايد: ندفرمود بجنگد? پيامرب خدا 

گرفته  "حارث بن صمه"ای را از  نزديک شد, آن حرضت نيزه
ور شدند, صحابه كه در  چون شري بران رعدآسا بسوی او محله

اطراف پيامرب بودند با جهش آن حرضت بدينسو و آنسو پراكنده 
فرو شدند, پيامرب با دقت متام نيزه را در گردن آن ديو وحشی صفت 

از شدت رضبه پيامرب چند بار پهلوان اهريمن صفت بدور . برد
سپس خوار و ذليل و گريان بسوی قريشيان باز گشته . خود پيچيد

                                 !حممد مرا كشت: زد داد می
و او . نرتس چيز مهمی نيست: گفتند قريشيان او را دلداری داده می

اگر اين نيزه به متام انساهنای روی : گفت گريست و می زار زار می
من : آيا نشنيديد كه گفت. آورد خورد مهه را از پای درمی زمني می
                                                 !كشم? تو را می
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                 .كشت انداخت مرا می بخدا سوگند اگر به رويم تفی می
رور در راه بازگشت به مكه مردار اين اهريمن خودخواه و بخود مغ

 .)١(شد
مسلامنان را با كمني  "هوازن"و در غزوه حنني وقتی قبيله 

ترياندازان خود غافل گري كردند, مهه فرار كردند, تنها پيامرب خدا 
  بود كه در برابر دشمن چون سدی فوالدين ايستاده فرياد

 :برآورد
 )٢(طلبمنم فرزند عبد امل... منم پيامرب بر حق خدا

صلوات و سالم و درود فرست بر پيامرب و حمبوب عزيزت ! باراهلا
, و ما را در ركاب آن حرضت در هبشت حرضت حممد مصطفی 

و ما را از دستان مبارک آن حرضت جامی از حوض . برين جای ده
كوثرت بنوشان تا پس از آن هرگز طعم تشنگی را احساس 

                                                           

 .١٧٤/ ٣السرية النبوية, ابن هشام : نگا. )١(
 .١٣٤١/ ٣فی القرآن والسنة ) صلی اهللا عليه وسلم(اخالق النبی: نگا. )٢(
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 ...نكنيم
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  بيست و چهارمدرس 

  )١(محت پيک ر
  رحم و شفقت بر دشمنان

  

رمحت و شفقتی است برای جهان و  پيامرب اكرم 
و پروردگار يكتا او را بدين صفت نيكو زينت بخشيده . جهانيان
 :است

® !$tΒuρ š≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) ZπtΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ïj9 〈 ]١٠٧: األنبياء.[ 
 } )١٠٧(. ما تو را جز رمحتی برای جهانيان نفرستاديم{

پروردگار يكتا مرا شفقت و : اند نيز فرموده و خود آن جناب 
          .)١(رمحتی برانگيخت

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
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كالبدی رسشار مهر و رمحت و شفقت بودند, رحم  پيامرب اكرم 
شناخت, نه تنها مؤمنان  و شفقت واالی ايشان حد و مرزی نمی

 ی طفيل بن عمرو بياد آوريد قصه. حتی كافرها را نيز دربر گرفت
آن صحابی و يار و شاگرد پيامرب خدا . را) رضی اهللا عنه(الدوسی 
 ولی بر . اش دوس به ارمغان برد را كه پيام اسالم را برای قبيله

خالف انتظارش خويشان او عقل خود را زير پاهايشان لگد مال 
متام تالشهای طفيل . كرده از لبيک گفتن به ندای حق رس باز زدند

اند, و چون نا اميدی بر او چريه گشت, دست نتيجه م بن عمرو بی
 قبيله! ای رسول خدا : افتاده به ايشان گفت بدامن پيامرب خدا 

از فرمان پروردگارم رسباز زده راه نافرمانی اختيار  "دوس"ی من 
                                                 .اند, از خداوند بخواه آهنا را نيست و نابود گرداند نموده

روی به قبله نموده, دستهای  رسول هدايت و رستگاری 
. دهلره بر قلبهای متام حارضين چريه شد. مباركشان را باال بردند

ی  برای هالكت و نابودی قبيله دانستند اگر رسول خدا  مهه می
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دعا كنند, زمني آهنا را در يک چشم هبم زدن خواهد  "دوس"
                 .بلعيد
اين رسول رمحت و شفقت و مهر است, نه پيک عذاب و  اما

ی دوس را  قبيله! خدايا, بار إهلا: فرمودند رسول اكرم . ويرانی
         )١( .هدايت داده, آهنا را در آغوش ما قرار ده

 !..آری
اين است پيامرب هدايت و رستگاری كه تنها سعادت و رشادت را 

زی و خوشبختی و كاميابی برای برشيت آرزومند است, و جز پريو
برای دوسيها دعای هدايت و رشادت و . خواهد هيچ برايشان نمی
         ..نه دعای هالكت و ويرانی. رستگاری نمود

 : مهراه با من به اين تصوير بنگر
عرق ريزان, سختيها و مشقتهای راه را حتمل كرده,  رسول خدا 

                                                           

 .نيشابوریبه روايت امام بخاری و امام مسلم . )١(
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و خوشبختی  برای دعوت مردم به اسالم و سعادت و رستگاری
دوجهان خود را به طائف رسانده, مردم اين شهر نه اينكه مقدم 
مبارک مهر و سعادت و خوشبختی را گرامی نداشتند, بلكه با 
زشتی و حقارت و پستی و استهزاء آن مقام واال را به باد خنده و 

 ها و الهتا را می های كوچه و بازار,  ديوانه بچه. گريند مسخره می

                                 . شورانند تا آن حرضت را با سنگ بزنند
جواب نيكی و مهر و شفقت .. به دست و پاهای خونينش بنگر

.. پدری او را با پرتاب سنگ به رس و صورت مباركش دادند
 ..انساهنايی در كامل رذالت و حقارت و پستی و ناجوانمردی

و  يک زندگی رسول هدايت بيائيد در حمرض مادر مؤمنان, رش
ی صديقه بنشينيم, و اصل حكايت را  بانوی دانشمند اسالم عائشه

         .از زبان ايشان بشنويم
آيا . پرسيدم از رسول اكرم : گويند می) رضی اهللا عنها(عائشه 

 "احد"ی  هرگز در زندگی بر شام روزی به سختی روز غزوه
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                 گذشته است?
ترين و مشقت بارترين روزی كه  سخت: فرمودند ت آن حرض 

خود . كه قوم تو بسيار مرا رنج دادند. بر من گذشت روز عقبه بود
دست . و دعوتم را به فرزند عبد ياليل پرس عبد كالل تقديم داشتم

از شدت . بسيار ناراحت و اندوهگني براه افتادم. ام زد رد بر سينه
وقتی بخود آمدم كه به . اه نبودمناراحتی و اندوه اصال متوجه ر

رسم را باال گرفتم, متوجه شدم ابری . رسيده بودم "قرن ثعالب"
. را ديدم) عليه السالم(بناگاه حرضت جربيل . بر من سايه انداخته
ی  خداوند سخن قومت, و رد زشت و زننده: مرا صدا زده گفت

خواهی بدو  ی كوهها را فرستاده, تا آنچه می آهنا را شنيد, و فرشته
                                         . دستور ده, تا اجرا ناميد

خداوند سخن ! ای حممد: ی كوهها مرا صدا زده گفت آنگاه فرشته
ی كوههايم كه مرا  و من فرشته. قومت, و برخورد زشتشان را شنيد
خواهی مرا دستور ده تا اجرا  بسوی شام فرستاده, تا به آنچه می
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خواهی اين دو كوه را روی  خواهی? اگر می پس بفرما چه می. كنم
                                              !زنم تا متام آهنا نيست و نابود گردند آهنا هبم می
بلكه, من اميدوارم خداوند از : نپذيرفت, و فرمود رسول خدا

يكتا رشک ی اينها افرادی را بيافريند كه به خداوند  نسلهای آينده
         .)١(نورزند, و تنها خداوند يگانه را عبادت كنند

. اين نامدی است از آن اقيانوس رمحت و شفقت بيكران پيامربی
زمخهای خونينش, و دل  رمحتی كه باعث شده پيامرب اكرم 

اش را  اش, و كرامت پايامل شده اش, و جگر سوخته شكسته
به آن انساهنای سنگ دل,  فراموش كند, و جز رساندن خري و نيكی

و نجات دادن آهنا از تاريكيهای كفر به نور ايامن, و هدايت و 
                         .رهناميی كردن آهنا براه راست, به هيچ چيز ديگر فكر نكند

ساحل مهر و عطوفت  تصويری ديگر از رمحت رسشار و دريای بی

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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         :و شفقت آن مقام واالی نبوت
ه پس از ساهلا رنج و زمحت و تالش, پيامرب خدا شهر مكه را باألخر

از چنگ ظلم و ستم و بردگی رهائی داده, با ده هزار رسباز جان 
امروز خداوند گردهنای طغيان و رسكشی . بكف وارد شهر شدند

اين گردهنای . خم كرده است را زير شمشري قدرت پيامرب خدا 
ها و آزارها كه  چه شكنجهمهان فرعوهنای بخود مغروری است كه 

و يارانش وارد نكردند, تا جائيكه بارها برای  بر پيامرب اكرم 
ها كشيدند, و بارها ايشان را ترور كردند  نقشه كشتن آن حرضت 

و در هنايت ايشان را از خانه و . كه به ياری حق نافرجام واقع شد
را  و وطنشان راندند, و بسياری از ياران و دوستانش  كاشانه

رسبريدند و برخی از آهنا را با زور شمشري جمبور ساختند دينشان را 
                         .تغيري دهند, يا به دينشان بد گويند

 يكی از ياران رنج كشيده و مستضعف آن حرضت كه احساس می

اش را  تواند در اين روز باشكوه پريوزی انتقام خانواده كرد, می
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                         !امروز روز انتقام است: كشيدبگريد, با فخر داد 
امروز روز گذشت : اين سخن را نپسنديده فرمودند پيامرب خدا 

 .و رحم و شفقت است
 به نزد دشمن شكست خورده رسدار لشكر پريوز; پيامرب اكرم 

های اندوهگني دشمن  رود, چشمهای حريان در حدقه اش می
شود, گلوهايشان از  يشان شنيده میخشک زده, تپش قلبهای ترسو

وحشت خشكيده, با ترس و لرز و وحشت در اين انتظارند كه 
رسدار پريوز با آهنايی كه جز خيانت و پيامن شكنی و انتقام و 

پاره كردن الشهای مسلامنان اسري و زمخی در  خونخواری, و تكه
ی خود ندارند, چه  ی احد و ديگر جنگها, هيچ در كارنامه غزوه

دانند كه  آهنا در وجدان و ضمري خود بخوبی می! خواهد كرد?
های  ی عدل و انصاف جز مرگ پس از شكنجه هبرتين حمكمه

                                                                                 .دردناک برايشان هيچ نخواهد نوشت
كنيد من با  گامن می! يانای قريش: پرسند از آهنا می پيامرب اكرم 
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                 !شام چه خواهم كرد?
 قريشيهايی كه تا ديروز قلدرانه تيغ وحشت در دست می

دادند, هراسان و وحشت زده  ی خونني رسمی چرخاندند, و اربده
شام برادر سخاومتند, و برادر ! به نيكی با ما رفتار كن: گويند می
                                      !ی با گذشت ما هستی زاده

ی زندگی ساز كه تاريخ  پيامرب رمحت و شفقت و مهر با يک مجله
ورزد, بر دفرت روزگاران نگاشت  برشيت تا روز ابد بدان افتخار می

: ايشان فرمودند. كه در مهر و شفقت و رمحت او را حريفی نيست
                         .ی شام آزاديد برويد, مهه

ريشيان شكست خورده, مات و مبهوت به مهديگر خريه شده ق
بردند  توانست گوشهايش را باور كند, گامن می بودند, كسی نمی

ها در قرب برويشان باز شده, بار  بينند, گويا چون مرده خواب می
                                 .دگر در آهنا روح دميده شد, و به زندگی باز گشتند

كران  و عفو عمومی تصويری است از آن اقيانوس بیاين گذشت 
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آن رمحت و عطوفت و شفقتی كه . رمحت در قلب پيامرب خدا 
ی دين را با  ترين دشمنان او و يارانش كه تا ديروز سايه رسسخت
                                         .گريد زدند را نيز در برمی تري می

بود هرگز چنني عفو عمومی صورت  مانند نمی اگر اين رمحت بی
ای ای  ای, و چه خوش گفته و حقا كه راست فرموده. گرفت نمی

من رمحتی هستم كه به برشيت هديه : رسول پاک پروردگار يكتا
                                         .)١(داده شده است

                                                           

 .به روايت حاكم. )١(
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  بيست و پنجمدرس 
  )٢(پيک رمحت 

  شفقت به حيوانات و مجادات
  

تنها برای  م كه رمحت و شفقت و مهر پيامرب اكرم گفتي
ی برشيت را  مؤمنان و مسلامنان موحد و پريو او نبوده, بلكه مهه

ای گزرا اضافه  و در اينجا با اشاره. حتت الشعاع خود قرار داده بود
كنيم كه رمحت آن پيک رسالت تنها خمصوص انساهنا نبود, بلكه  می

                                 .هبره نبودند ل رمحت و مهر او بیحيوانات و مجادات نيز از فض
با حكايتی زيبا از گذشتگان معنای رفق و شفقت به  آن حرضت 

مردی در : ايشان فرمودند. حيوان را به پريوان خود تزريق كرد
چاهی را در راه . تشنگی بشدت بر او چريه شد. رفت راهی می

وقتی از چاه بريون آمد, سگی . وشيددر چاه فرو آمده آب ن. ديد
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آن مرد با خود . ليسيد تشنه را ديد كه از شدت تشنگی خاک را می
دوباره . اين سگ آنچنان كه من تشنه بودم سخت تشنه است: گفت

به چاه فرود آمده, كفشش را پر از آب كرده, با دهنش گرفته, خود 
                 .را باال كشيد, و به سگ آب داد

ياران . اوند از اين كار او خشنود شده, گناهان او را آمرزيدخد
آيا در : با شنيدن اين درس با تعجب پرسيدند رسول اكرم 

آن حرضت ! رسيدن به اين حيوانات برای ما اجر و پاداشی است?
 ای ـ برای شام اجر و  در هر جگر تری ـ موجود زنده: فرمودند

         .)١(پاداش است
در هر « با اين قانون شامل و پربار خود  يامرب خدا در حقيقت پ
, در مراعات حقوق »ای برای شام اجر و پاداش است موجود زنده

ها و مراكز و حزب و گروههايی كه به  ی مؤسسه حيوانات از مهه

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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ورزند و در راستای شفقت و رحم به آهنا  حيوانات اهتامم می
                                                 .اند كنند, پيشی گرفته فعاليت می

 !..آری
ی خدمت به حيوانات را  آن حرضت صدها سال پيش اساسنامه

ای مورد  زنی بخاطر گربه: آن روزی كه فرمودند. گذاری كردند پايه
ای را زندانی كرده بود تا از  چون; گربه. عذاب اهلی قرار گرفت

. ب جهنم گرفتار گشتو بدين سبب او نيز به عذا. گرسنگی مرد
وقتی آنرا زندانی كرد هيچ غذا و آبی به او نداد, و نه او را رها كرد 

                                 .)١(تا از آنچه پروردگارش آفريده بخورد
اين درسهای عميق و معانی بزرگ رمحت و شفقت  پيامرب خدا 

رايشان و ب. آموخت به حيوانات را به شاگردان و يارانش می
گناه, يا دست  رضر و بی داد كه كشتن حيوانات بی توضيح می

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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پناه . (شود داشتن در كشتن آهنا باعث عذاب جهنم برای قاتل می
و اين امری است كه تا امروز نيز قانوهنای قرار دادی برش ). بر خدا

و تا بدين درجه بدان امهيت . نتوانسته است آنرا بدرستی هضم كند
                                         !قائل شود

ی حيوانات مسلامنان را بشدت  از كشتن بيهوده و پيامرب اكرم 
هر كسی گنجشكی يا بزرگرت از " :اند ايشان فرموده. برحذر داشته

آن را بيهوده و به ناحق بكشد, خداوند روز قيامت از او 
ق به ح! ای رسول خدا : كسی پرسيد. "بازخواست خواهد كرد

به حق كشتن يعنی برای خوردن : كشتن كدام است? فرمودند
                 .)١(ذبحش كند, نه اينكه رسش را بربد و به دور اندازد

برای رفق و رمحت و شفقت بر  اصول و قوانينی كه پيامرب خدا 
 حيوانات تعيني نموده, تا آخرين حلظات زندگی آهنا را دربر می

                                                           

 .به روايت امام نسائی. )١(
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ات را خداوند برای خوراک انسان آفريده بسياری از حيوان. گريد
                 :كنند در مورد اين حيوانات چنني توصيه می پيامرب اكرم . است

اگر . خداوند مهر و نيكی و احسان را بر مهه چيز قرار داده است"
كشتيد به نيكوئی بكشيد, و اگر رسبريديد ـ ذبح كرديد ـ به نيكوئی 

كنيد را  خوب تيز كنيد, تا حيوانی كه ذبح میچاقويتان را . ذبح كنيد
         .)١(آزار ندهيد

اهتامم دادن به چنني مواردی در حقيقت تصويری است گويا از 
يكی از علامء آورده است كه; . ها كامل و مجال اين دين در متام زمينه

برخی از غربيها پس از اطالع يافتن از آداب اسالم در رسبريدن 
                 .اند الم گرويدهحيوانات به اس

شكر و سپاس مر خدای را كه به چنني دين وااليی ما را هدايت 
 .بخشيد

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(



٢٩٣ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

به شدت از اينكه كسی حيوانی زنده را به عنوان  پيامرب اكرم 
         .ی تري اندازی خود انتخاب كند برحذر داشته است نشانه

دش جاری است چيزی كه روح در كالب: فرمايند می پيامرب خدا 
چرا كه چنني حركتی به كلی با . ی تري اندازی قرار ندهيد را نشانه

ی هر مسلامنی است منافات  رمحت و شفقت كه دو صفت ويژه
                         .دارد

كرد, حتی اگر  با ظلم و ستم بشدت مبارزه می  پيامرب خدا 
 وی آنرا میشد فورا جل كوچكرتين ظلمی را به حيوانی متوجه می

. روزی آن حرضت به باغی از يكی از مردم مدينه وارد شد. گرفت
را ديد, رشوع كرد  چون شرت آن حرضت . شرتی در آن باغ بود

به حيوان  پيامرب خدا . و اشک از چشامنش رسازير شد. به ناليدن
سپس . زبان بسته نزديک شده, دست بر رسش كشيد تا آرام گرفت

شرت : ت? جوانی از انصار آمد و عرض كرداين شرت كيس: پرسيد
آيا از خداوند در : فرمودند پيامرب خدا ! من است يا رسول اهللا
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حق اين حيوان زبان بسته ترس و هراس نداری, خداوند اين 
اين حيوان از اينكه . نعمت را به تو ارزانی داشته تا قدرش را بدانی

                                         .)١(كشی شكايت دارد داری و از آن خيلی كار می آنرا گرسنه نگه می
 !آری

; معلم برشيت كه حيوان را نيز در نزد او اين است رسول خدا 
 .چنني جايگاه و احرتامی است

نه تنها اين, بلكه مجادات نيز از اقيانوس بيكران آن مقام واالی 
                 .اند هبره نشده رمحت بی
منربی  روزی كه برای پيامرب خدا : كند ری روايت میامام بخا

ايستاد  ی درخت خرمائی كه پيامرب بر روی آن می ساخته شد, آن تنه
آن . كرد, چون كودكی رشوع به گريستن نمود و سخنرانی می

ی درخت خرما را در بغل  از منربشان پائني آمده, تنه حرضت 

                                                           

 .ود سجستانی, البانی آنرا صحيح شمرده استبه روايت امام ابو دا. )١(
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آنگاه . آرام گرفتگريد,  ای كه آرام می كشيدند تا چون بچه
شنيد  ی درخت از دوری آنچه از قرآن می اين تنه: فرمودند
                                                                         !گريست

گريست و  كرد بشدت می امام حسن چون اين روايت را نقل می
 تكه چوبی اين چنني در شوق. ای مسلامنان كجائيد: فرمود می

گريد, شام از آن چوب به مراتب سزاوارتريد كه  می رسول خدا 
                                         .)١(و مشتاق او باشيد ی رسول خدا  شيفته

                                                           

 .٦٠٢/ ٦فتح الباری : نگا. )١(
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  بيست و ششمدرس 

  )٣(پيک رمحت 
 شفقت پدری بر كودكان

  

حمبت و عالقه خاصی به كودكان; خشتهای  رسول اهللا 
تصاوير حمبت و اهتامم آن حرضت به . ندساختامن آينده, داشت

توان آهنا را در  كودكان در سريت مطهر آنچنان زياد است كه نمی
        .يک كتاب مجع كرد

اش  نوه روزی پيامرب خدا : اند آورده) رضی اهللا عنه(ابوهريره 
در  "اقرع بن حابس متيمی"مردی بنام . را بوسيد "حسن پرس علی"

من ده پرس دارم, هيچ يک از آهنا را : گفتاو . آنجا نشسته بود
كسی : با تعجب به او نگاه كرده فرمودند پيامرب خدا . ام نبوسيده
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

                      .)١(كه رحم و شفقت نورزد به او رحم نخواهد شد
روزی برخی از : اند آورده) رضی اهللا عنها(مادر مؤمنان عائشه 

هايتان را  آيا بچه: پرسيدند آمده, صحرا نشينان نزد رسول خدا 
صحرانشينان با . آری: كسانی كه در آنجا بودند گفتند! بوسيد? می

                                    !بوسيم هايامن را نمی بخدا قسم ما بچه: تعجب گفتند
اگر خداوند از دهلای شام رمحت و شفقت : فرمودند پيامرب خدا 

 !)٢(ی ساخته استرا برچيده از دست من چه كار
اين دو گزارش تاريخ بيانگر رمحت و شفقت و مهر خاص پيامرب به 

و بوسيدن كودک رمزی است از اظهار حمبت و . كودكان است
هر آنكسی ":كه شفقت و مهر به او, و در بيان گهربار پيامرب اكرم 

ای است به اينكه  ; اشاره"كه رحم نورزد به او رحم نخواهند كرد
يعنی . و تنبيه هر كاری از جنس خود آن كار است كيفر خواست

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )٢(
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اينكه اگر كسی به كودكان رحم و شفقت و مهر نورزد خداوند 
متعال او را در روز قيامت از رمحت و مهر و شفقت خويش حمروم 

        .خواهد ساخت
ی بيادماندنی است  و از تصاوير رمحت پيامرب به كودكان; آن حلظه

. براهيم كه در حال جان دادن بود رسيدندكه رس بسرت فرزندشان ا
 چشم گريان می: اشک از چشامن مبارک رسازير شده, فرمودند

گردد, ولی از دهانامن هيچ چيزی جز  شود, و قلب اندوهگني می
و ای . كند, بر نخواهد آمد آنچه پروردگارمان را خشنود می

                             .)١(ابراهيم, حقا كه ما از دوری تو بسيار ناراحت و غمگينيم
پيامرب رمحت و شفقت, و بنده صالح و پرهيزگار خداوند يكتا; 
سياميی است كه در او مهه عواطف فطری برش در كنار واالترين 

ايشان با صرب و شكيبائی, و . كند معانی بندگی خالق برش جتلی می

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

ی را تسليم در برابر دستورات اهلی, و رضايت به قضای او حق اهل
بجا آوردند, و با رمحت و شفقت و اشک و اندوه, حق فرزندش و 

ای  و اين تصويری است نمونه از بنده. دوری او را ادا كردند
               ..نمونه

وفات كردند, اشک از چشامن پيامرب  و چون دخرت آن حرضت 
: از آن حرضت پرسيدند "سعد بن عباده". رسازير شده بود خدا 

 !ت يا رسول اهللا?اين چيس
برد; در  گويا آن شاگرد مكتب رضايت به خواست اهلی, گامن می

گريه و اشک رخيتن بر مرگ كسی, به نوعی عدم رضايت به 
               !شود خواست اهلی نمودار می

پيامرب اين برداشت نادرست او را تصحيح كرده, به او فهامنيد كه 
اين آثار : ايشان فرمودند .اسالم با فطرت برشيت در تضاد نيست

رمحت است, خداوند مهر و شفقت را در قلبهای بندگان خود 
جای داده, و خداوند تنها بر بندگان رحيم و شفيق و مهربانش 
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        .)١(كند رحم می
شنيدند; جوانی هيودی كه به ايشان خدمت  روزی پيامرب خدا 

پيامرب . ه او رفتبرای عيادت بيامر به خان. كرد, بيامر شده است می
ـ هيچ معبودی  "ال إله إال اهللا"از او خواست تا شهادت بدهد كه 

جوان بيامر به سوی پدرش نگاه كرد . نيست مگر پروردگار يكتا ـ 
ديد, و  پدر كه پرس را در حال جان دادن می. تا از او اجازه بگريد

حرف ابو : به پرسش گفت. بر حق است دانست پيامرب خدا  می
                      .سم را بشنوالقا

بسيار شاد  پيامرب خدا . جوان كلمه شهادت بر زبان جاری نمود
سپاس خدای را كه او را بدست من از : و خوشحال گشته فرمودند

 .)٢(آتش جهنم رهانيد
پرس انس بن مالک; يار و خدمتگذار و دوست پيامرب اكرم, كه 

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
 .خاریبه روايت امام ب. )٢(
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داشت كه با او  "نغري"م ای كوچک بنا نام داشت, پرنده "عمري"
و كودک بسيار ناراحت و . مرد) پرنده(روزی نغري . كرد بازی می

پيامرب رمحت و شفقت برای تسليت دادن و دجلوئی . غمگني شد
ها بابا : نزد كودک رفته با او به شوخی پرداخت, و به او گفت

               ?)١(چی شد نغري! عمري
روزی پيامرب در يكی : كه او گفت عبداهللا بن شداد از پدرش آورده

هايش ـ حسن يا  از نامزهای شب ـ مغرب يا عشاء ـ يكی از نوه
او را كنار خود گذاشته . حسني ـ را با خود به مسجد آورده بود

ای بسيار طوالنی  در ميان نامز سجده. امامت نامز را رشوع كرد
ديد  شداد رسش را باال گرفت تا ببيند چه اتفاقی افتاده,. كرد

وقتی پيامرب نامز را به . كودک روی كمر پيامرب سوار شده است
در ! يا رسول اهللا: نامزگذاران با تعجب پرسيدند. پايان رسانيدند

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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ای بسيار طوالنی كرديد, گامن برديم كه خدای  بني نامز سجده
آن . شد ناكرده اتفاقی برايتان افتاده باشد, يا اينكه به شام وحی می

يک از اين موارد نبود, پرسم روی كمرم   هيچ: حرضت فرمودند
سوار شده بود, نخواستم او را زود كنار بزنم, گذاشتم تا خودش 

                              .)١(سري بازی شده پايني آيد
هايشان  رفت, و به بچه به ديدار انصاريان می و آن حرضت 

                             .)٢(كشيد كرد, و دست روی رسهايشان می سالم می
آوردند تا برايش  آمد او را نزد پيامرب می و چون كودكی به دنيا می

دعا كرده, دست روی رسش بكشد تا خداوند در زندگيش بركت 
               .)٣(دهد, و خرمائی جويده در دهانش بگذارد

ی شان; امامه دخرت زينب را در نامز بغل داشتند, وقت و احيانا نوه
                                                           

 .به روايت امام نسائی, و البانی روايت را صحيح ارزيابی كرده. )١(
 .به روايت امام نسائی, و البانی روايت را صحيح ارزيابی كرده. )٢(
 .به روايت امام مسلم. )٣(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

گذاشتند, و چون بلند  دخرت بچه را به زمني می. كردند سجده می
                                    .داشتند شدند او را بر می می

پايان حرضت حق بر اين پيامرب مهربان  صلوات و درود و سالم بی
  ...و رحيم و شفيق و دلسوز بادا

بني تا چشم جهان     خاک ره آن يار سفر كرده بياريد  
 كنمش جای اقامت
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  بيست و هفتمدرس 
  )٤(پيک رمحت 

  رمحت و شفقت او به خدمتگذاران و بردگان
  

نظام طبقاتی قبل از اسالم بر جامعه جهانی ـ منجمله 
جامعه از نوكر و چاكر و رسور با القاب و . جزيره عرب ـ چريه بود

 انسان, انسان ديگر را عبادت می. شد درجات خمتلف تشكيل می

اسالم اين بافت ويرانگر را خمالف رسشت انسانی دانسته مهه ! كرد
و . های شانه معرفی نمود انساهنا را فرزندان آدم و برابر چون دانه

                      .با يک سلسله قوانني پله پله نظام بردگی را برچيد
نوكران و بردگان قبل از اسالم هيچ حقوق و يا كرامت و يا 

 د, آهنا را مالكانشان چون كاال خريد و فروش میشخصيتی نداشتن

و چون آفتاب پر فروغ و زندگی بخش اسالم تابيدن . كردند
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

ظلم و ستم را از آهنا برچيده, حقوقی را برای  رسول اهللا . گرفت
و كسانی را كه به زيردستان ظلم و ستم روا دارند, . آهنا مقرر نمود

تم و ناسزا قرار دهند را به يا آهنا را حتقري كرده, مورد رضب و ش
اسالم با صدای بلند در گوش . عذاب دردناک جهنم هتديد كرد

در ! گرييد? به چه حقی انساهنا را به بردگی می: فلک جار زد
                      !اند حاليكه مادرانشان آهنا را آزاد بدنيا آورده

مش كه روزی ابوذر را ديدم مهراه غال: گويد معرور بن سويد می
هر دو آهنا لباس مشاهبی به تن دارند, ـ يعنی ابوذر مثل مهان لباسی 

من از اينكه . كه در شأن خود ديده را برای غالمش نيز خريده ـ
من در زمان : او گفت. غالمش لباسی چون لباس او دارد پرسيدم

كسی را دشنام داده, او را به سياهی مادرش حتقري  پيامرب خدا 
به من  آن حرضت . نزد پيامرب آمده شكايت كردآن مرد . كردم

. تو مردی هستی كه در تو آثار جاهليت هنوز هويداست: فرمودند
زير دستان شام برادرانتان هستند, خداوند آهنا را زيردستان شام قرار 
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خورد به او  كسی كه برادرش زير دستش است; از آنچه می. داده
وشاند, و بيش از توانشان از پوشد او را بپ بخوراند, و از آنچه می

آهنا كار نگرييد, و اگر كار سختی از آهنا خواستيد با آهنا مهكاری 
                      .)١(كنيد

بنگر چگونه اسالم و پيامرب توحيد نوكر و خدمتگذار را به عنوان 
تا مسلامن در قلب و قالب خود دريابد ! برادر معرفی كرده است
ظلم روا داشت, يا به او بدی كرد, يا او را  اگر چنانچه به خادمش

حتقري نمود, يا مالش را رسكشيد, او در حقيقت چون كسی است 
        .دهد كه چنني فعل زشتی را با برادرش انجام می

و با . سپس پيامرب دستور داد تا با آهنا به هبرتين صورت رفتار شود
شود, مورد احرتام  آهنا نيكی و احسان شود, با نرمی با آهنا برخورد

پوشيم به خدمتكارانامن نيز  خوريم, و يا می قرار گريند, از آنچه می

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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و هبمني دليل بود كه ابوذر لباس زيبا چون لباس . تقديم داريم
               .خودش را بر تن خدمتكارش زيبنده ديده بود

از اينكه از خدمتكار كارهايی كه در  و در اين حديث پيامرب اكرم 
توان او نيست خواسته شود, و يا به او سخت گرفته شود منع كرده 

و اين نيز به اين معناست كه به آهنا وقت كافی برای . است
 .اسرتاحت داده شود

روزی بر غالمم خشم گرفته : ابو مسعود انصاری آورده است
صدايی از پشت رسم شنيدم . زدم بودم, و او را با شالقی كتک می

               ! ای ابو مسعود بدان: گفت كه می
در . صدا به من نزديک شد. از شدت خشم صدا را تشخيص ندادم

و او . است يک حلظه متوجه شدم كه صدا, صدای رسول اهللا 
        !بدان ای ابو مسعود: گويد می

: آن حرضت فرمودند. شالق را كنار انداختم با ديدن رسول اهللا 
 !بر تو تواناتر است از تو بر اين غالم بدان ای ابو مسعود, خداوند
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  .دهم از اين پس هرگز هيچ غالمی را كتک نزنم قول می: گفتم
ای رسول خدا, او برای خدا آزاد : و در روايتی ديگر آمده, گفتم

 .است
های آتش  كردی, شعله اگر او را آزاد نمی: فرمودند رسول اكرم 

                      .)١(گرفت جهنم تو را دربر می
اگر كسی غالمش را سيلی زد يا او را : فرمودند و آن حرضت 
        .)٢(اش اين است كه او را آزاد كند كتک زد, كفاره

ی نجاتی بود كه ناتوانان را از زير ستم قلدران  پيامرب خدا آن فرشته
و گردنكشان نجات داد, و بردگان را آزاد كرد, و ترازوی عدالت 

اران برپا نمود, و دهلای شكسته را مرهم هناد, و را برای خدمتگذ
بينوايان را دريافت, و ستمديدگان را از يوغ ذلت ظاملان رهائی 

; پيک رهائی بخش و جامعه اين بود حممد مصطفی ... بخشيد
                                                           

 .نيشابوری به روايت امام مسلم. )١(
 .به روايت امام ابو داود سجستانی, البانی حديث را صحيح شمرده. )٢(
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  ..ساز
  يار با ماست چه حاجت كه زيارت طلبيم

       دولت صحبت آن مونس جان ما را بس  
. من نوكرمان را يک سيلی زدم: گويد مقرن میمعاويه بن سويد بن 
حقت را از پرسم بگري, و او را يک : به او گفت. پدرم ما را صدا زد

        . سيلی بزن
هفت نفر  ما فرزندان مقرن در زمان پيامرب خدا : سپس گفت

. يكی از ما او را سيلی زد. بوديم, و تنها يک خدمتكار داشتيم
, ما يا رسول اهللا : گفتيم. زادش كنيدآ: فرمودند پيامرب خدا 

پس تا ثروتی بدست : فرمودند. غري از او خدمتكار ديگری نداريم
آوريد و نيازی به او نداشته باشيد, خدمت شام كند, و چون نيازتان 

 .)١(برطرف شد آزادش كنيد

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(
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; پيک رهائی اين است رسور دو جهان, حممد مصطفی ! آری
 ...گی و ذلت و خواریبخش انسان از بردگی و بند

 حال كجايند آنانی كه به دروغ عربده دفاع از حقوق انسان رسمی

        !دهند?
كجايند آهنائی كه زهنا را به بيگاری گرفته, كاالی شهوت خود قرار 

        !..اند, از دعوت اين پيک هدايت و رستگاری? داده
وسيله تبليغاتی كجايند آهنائی كه لباس زن را كشيده از او به عنوان 

كنند, از اين  برای فروش كاالهای جتارتی خود سوء استفاده می
        !پيک رهائی بخش سعادت آفرين?
داری غرب از اين اسوه و الگوی  كجاست دنيای طبقاتی و رسمايه

        !...بزرگ مساوات و برابری و برادری?
شنو اين و ب. بنگر كه چگونه برش را از يوغ بردگی رهائی بخشيد

:  شهادت تاريخ را از زبان انس بن مالک; خدمتكار رسول خدا 
سوگند بخدا; . را داشتم ده سال رشف خدمت رسول خدا 
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و هرگز به كاری كه از من رس زده بود, . نگفت "اف"هرگز به من 
ای? و هرگز از كاری كه از من باز  چرا چنني كاری كرده: نگفت

               ?)١(ای كردهچرا چنني ن: مانده بود, نگفت
و هرگز بر من چيزی را عيب : و در يک گزارش ديگر آمده كه

 .)٢(نگرفت
آيا كاری نداری? ـ : گفت به خادمش می و چه بسا پيامرب خدا 
        .)٣(ـ! تا برايت انجام دهم

چه بسا كنيزكی : گويند می و انس بن مالک; خادم پيامرب اكرم 
گرفت, و  را می دينه دست پيامرب خدا بيچاره از كنيزكان م

 كشيد, و او به هر جا كه می دستش را از دست او نمی رسول اهللا 

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
 .به روايت امام مسلم. )٢(
 .به روايت امام امحد, و البانی آنرا صحيح دانسته. )٣(



٣١٢ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

                                    .)١(برد خواست پيامرب را دنبال كار خودش می

                                                           

 .ت را صحيح دانستهبه روايت امام ابن ماجه, والبانی رواي. )١(



٣١٣ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  بيست و هشتمدرس 
  )١(به امتش  مهر و شفقت پيامرب 

  

خو  مهربان و نرمبرای برشيت چون پدری  پيامرب خدا 
 بودند, و هرگاه فرصت اختيار بني دو يا چند چيز برای امت را می

تر بود را انتخاب  داشتند مهيشه آنچه را برای آهنا آسانرت و راحت
تا مبادا بر پريوانش سخت آيد, و يا اينكه احساس . كردند می

خداوند مرا فردی يک دنده و : فرمودند و مهيشه می. مشقت كنند
 ري بسوی انساهنا نفرستاد, بلكه مرا معلمی آسانگري و نرمگ سخت

                                                    .)١(خو قرار داد
خداوند آسانگري است و از آسانی و نرمی خوشش : فرمودند و می
دهد بر سختگريی و مشقت  آيد, و اجر و پاداشی كه بر آن می می

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(



٣١٤ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

                                 .دهد نمی
رفق و نرمی در هيچ چيزی نبود مگر اينكه آنرا : فرمودند و می

زينت بخشيد, و از هيچ چيزی دور نشد مگر اينكه آنرا زشت و 
         .)١(ناگوار ساخت

و خداوند صفات مهربانی و شفقت را در پيامربش ستوده است, 
         :فرمايد آنجا كه می

® ô‰s)s9 öΝà2u™!%y` Ñ^θß™u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ•tã Ïµø‹n=tã $tΒ 

óΟšGÏΨtã ëÈƒÌym Νà6ø‹n=tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠÏm§‘ 〈 
 ].١٢٨: التَّوبة[
هر آينه پيامرب از خود شام بر شام مبعوث شد, هر آنچه شام را {

با سخت به شام دلبسته است و . آيد دهد بر او گران مى رنج مى
 }.و مهربان استمؤمنان رئوف 

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(



٣١٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

تصاوير مهر و شفقت پيامرب را اگر بخواهيم از صفات زندگی 
از مجله اين . شود ايشان مجع كنيم, مثنوی هزار و يک من می

         :تصاوير
: روزی مردی خدمت آن حرضت رسيده, پريشان و غمگني گفتند

 !من هالک و نابود شدم! يا رسول اهللا
چه چيزی تو را : اده فرمودندآن حرضت با نرمی او را نوازش د

 نابود كرده?
با دهان روزه, در رمضان با : آن مرد رشمسار و پريشان گفت

 .مهرسم مهبسرت شدم
پيامرب با كامل مهر و شفقت پدری غم را از دل او كنار زده, به او 

توانی غالمی را خريده, بعنوان كفاره گناهت, آزاد  آيا می: گفتند
         كنی?

 .خري: ري و بينوا گفتآن مرد فق
توانی دو ماه كامل روزه  آيا می: پيامرب مهر و عطوفت فرمودند



٣١٦ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

         بگريی?
 .خري: آن مرد ضعيف گفت

         .توانی شصت فقري را غذا بدهی آيا می: پيامرب مهربانيها فرمودند
 .خري: آن مرد فقري گفت

ای از  هبرای پيامرب خوش. ای نشست مرد بينوا رشمسار در گوشه
اينرا : آن حرضت به آن مرد پريشان گفت. درخت خرما آوردند

                 .بگري و در راه خدا خريات كن
چه كسی در اين شهر از ما : مرد گرسنه و فقري و رشمسار گفت

 !در اين شهر كسی به اين خرما از ما نيازمندتر نيست. فقريتر است
يشان به خنده افتاده, به او پيامرب از سخن شريين و رصاحت مرد پر

         .)١(ات نوش جان كنند اين را بگري, بده خانواده: گفت
 ...بنازم رمحت و شفقت و مهر و عطوفتت را ای پيامرب خدا 

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(



٣١٧ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

 ...بنازم پدری و حمبت و نرم خوئيت را
كرد, و  مردی پشيامن و رشمنده از گناهی كه بر دوشش سنگينی می

. رسد كرده بود خدمت آن حرضت می وجدان و ضمريش را آزرده
كند, و از  و پيامرب با كامل رأفت و رمحت با او به نرمی برخورد می

تا . آيد ی نرمرت و آسانرت با او كنار می ی سخت به كفاره كفاره
. بخشد تا در راه خدا خريات دهد گناهش را بدو می  جائيكه كفاره

كفاره را بدو  رب درد, پيام و چون مرد پرده از نياز و فقرش می
                                                                                         ...اش ميل فرمايد كند تا مهراه خانواده هديه می
 !...اهللا اكرب

چه آقائی, و رسوری و پدری و مهر و حمبتی در سينه مبارک شام 
جان و مال و خويش ... مبود ای رسور من; رسول پاک پروردگار

 ...و تبارم فدای تو بادا
به تصويری ديگر از آقايی و رسوری اين معلم نمونه برشيت 

 :بنگريد



٣١٨ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

در حال نامز بوديم كه  با پيامرب خدا : گويد ابن حكم سلمی می
         !خداوند تو را رمحت فرمايد: من گفتم. مردی عطسه كرد

. نيت به من چشم رسخ نشان دادندساير نامز گزاران در نامز با عصبا
         !كنيد? چرا اينطوری به من نگاه می! وای: با تعجب به آهنا گفتم

خواهند مرا  وقتی ديدم می. آهنا دستهايشان را به ران پاهايشان زدند
         .ساكت كنند, ساكت شده ديگر حرفی نزدم

و نه بعد  چه بزرگ بود و آقا; رسورم رسول خدا, كه نه پيش از او
ام, پس از پايان  از او هرگز معلمی به مهربانی و خوبی او نديده

نامز, بخدا سوگند كه نه بر من خشم گرفت, و نه مرا زد, و نه به من 
: اهانت كرد, با كامل نرم خوئی و لطافت و مهر پدری آرام فرمودند

در نامز چيزی از سخنهای مردم روا نباشد, نامز عبارت است از ثنا 
مدح  گفتن پروردگار و بزرگی و عظمت او را بيان كردن, و  و



٣١٩ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

         .)١(تالوت قرآن نمودن
در اين حديث : فرمايند امام نووی در رشح اين حديث می

, آن اخالقی تصويری است از اخالق بزرگ و نمونه پيامرب اكرم 
و تصويری است . كه خداوند متعال پيامربش را بدان ستوده است

شفقت او به كسی كه از احكام دين بيگانه است, و در آن از مهر و 
درسهايی است از چگونگی برخورد با جاهالن, و روش آموزش 
آهنا, و مهر و شفقت ورزيدن به آهنا, مهراه با شيوه نمونه رساندن 

         .مفاهيم درست به آهنا
گرفت, ولی  احيانا روزهای متوالی را پياپی روزه می پيامرب اكرم 

از مهر و عطوفت و شفقتی كه بر امتش داشت آهنا را از روزه 
                 .كرد, تا مبادا بر آهنا فرض شود گرفتن چند روز متوالی منع می

 !..را بر امتش بنازم مهر و شفقت پيامرب 

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(



٣٢٠ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

سه شب يا بيشرت را در رمضان بر مردم نامز شب  پيامرب خدا 
از هر سوی شهر برای خواندن  خواندند, پس از آن افراد بسياری

ولی پيامرب . نامز شب با آن حرضت, به طرف مسجد رسازير گشتند
  برای ادای نامز با آهنا از خانه خود بريون نشد, تا مبادا نامز شب

 .در شبهای مبارک رمضان از سوی خداوند بر امت فرض گردد
و از تصاوير شفقت و رمحت او; روزی وارد مسجد شدند, متوجه 

 .شدند طنابی بني دو ستون مسجد بسته شده است
 اين طناب برای چيست? : پرسيدند
در اينجا به نامز . اين طناب از آن مادر مؤمنان; زينب, است: گفتند
پيامرب مهر و . دهد شود بر آن تكيه می ايستد, و چون خسته می می

طناب را باز كنيد, وقتی رس حال هستيد نامز : عطوفت فرمودند
                         .)١(يد, و چون خسته شديد اسرتاحت كنيدبخوان

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(



٣٢١ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  بيست و هنمدرس 
  )٢(به امتش  مهر و شفقت پيامرب 

  

مهانطور كه اشاره شد اقيانوس مهر و عطوفت و رأفت آقا 
را ساحلی نيست, و بتصوير كشيدن اين  و رسورم; رسول پاک 

. ا از آن عاجزيمطلبد كه م شفقت پدری مثنوی هزار و يک من می
كنيم كه آن خود  در اينجا به تصاويری ديگر از باب نمونه اشاره می

                         .دهد خرب از خرمن می
روزی مهراه با : كند روايت می انس بن مالک يار و مهراه پيامرب 

مردی روستائی از راه رسيد, و در . در مسجد بوديم رسول خدا 
     ! رشوع كرد به ادرار كردنای از مسجد  گوشه

از ديدن اين صحنه مات و مبهوت شده, داد  ياران پيامرب اكرم 
             ..وای?.. وای: زدند



٣٢٢ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

         !اش نكنيد رهايش كنيد, وحشت زده: فرمودند پيامرب خدا 
   .فرهنگ كارش را متام كرد مهه ساكت شدند تا روستائی بی

ی او را صدا زده, با لطافت و مهربانی به نرم سپس پيامرب خدا 
اين مسجد و خانه خداست, و در آن شاشيدن و يا : بدو گفت

آشغال رخيتن روا نباشد, مسجد جای عبادت و ذكر و نيايش 
 .پروردگار و تالوت قرآن است

سپس يكی را فرستاد تا سطل آبی آورده, بر جايی كه پليد شده بود 
 .)١(بريزد

 :ری آقايامن به اين حكايت گوش فرا دهيداز تصاوير مهر و رسو
 ی جوانی خدمت آن حرضت  جوانی پريشان و مست باده

         !!به من اجازه بده زنا كنم! يا رسول اهللا: رسيده گفت
: افرادی كه در آنجا بودند بسيار خشمگني شده رسش داد كشيدند

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(



٣٢٣ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

 ...خفه شو, اين چه حرفی است و
ش و مهر و عطوفت به جوان حريان در كامل آرام پيامرب اكرم 

 .بيا نزديک من بنشني: گفت
آن حرضت به آرامی به او . نزديک شد آن جوان به پيامرب خدا 

         پسندی? آيا زنا را برای مادرت می: فرمودند
قربانت گردم رسورم, نه بخدا : جوان رشمسار و پريشان گفت

 !قسم
ني ديگران آنرا برای و مهچن: به آرامی فرمودند پيامرب خدا 

                 پسندی? آيا فاحشه را برای دخرتت می. پسندند مادرانشان نمی
 .فدايت شوم رسورم, نه بخدا سوگند: جوان حريتزده گفت

و مهچنني ساير مردم : در كامل آرامش به او فرمودند رسول اهللا 
 روا می آيا زنا را برای خواهرت. پسندند آنرا برای دخرتانشان نمی

                 دانی?
 .قربانت روم رسورم, نه به بخدا سوگند: جوان با رشمندگی گفت



٣٢٤ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

و مهچنني ديگران آنرا برای خواهرانشان : فرمودند پيامرب خدا 
                         پسندی? ات می آيا فاحشه را برای عمه. دارند روا نمی

 .ت شومنه بخدا سوگند, فداي: جوان پريشان گفت
هايشان قبول  و مهچنني ديگر مردم آنرا برای عمه: پيامرب فرمودند

                                 داری? ات روا می آيا آنرا برای خاله. كنند نمی
 .نه قسم به پروردگارم, اهلی فدايت شوم: جوان رسشكسته گفت

ان هايش و مهچنني ديگران آنرا برای خاله: فرمودند رسول اهللا 
                 .دارند روا نمی

سپس در كامل مهر و شفقت پدری دستان مباركشان را بر رس 
! باراهلا: جوان گذاشته به درگاه پروردگار عامليان دعا كردند

گناهان اين مرد را بيامرز, و قلبش را پاک گردان, و رشمگاهش را 
 . حفاظت كن

رهيزكار گشته هرگز با از آنروز به بعد آن جوان بسيار نيكوكار و پ



٣٢٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

       .)١(چشم بد به دخرتهای مردم نگاه نكرد
 ... اين است روش آقا و رسورم; رسول اهللا 

به قلب  با اين اسلوب زيبا, و با مهر و شفقت پدری, پيامرب اكرم 
آن جوان راه پيدا كرده, زشتی و قباحت آنچه در پی آن بود را برای 

او جوانی پرهيزكار و پاک دامن و  و اين باعث شد. او روشن نمود
 . خدا ترس شود

و از تصاوير رمحت و شفقت آن پيامرب آن حكايتی است كه پرس 
روايت ) رضی اهللا عنهام(عموی آن حرضت; عبد اهللا بن عباس 

گفت, كه متوجه شد  داشت خطبه می پيامرب اكرم : كرده است
اين ابو : ندگفت. درباره او پرسيد. شخصی در آفتاب ايستاده است

ارسائيل است, نذر كرده; در آفتاب بايستد, و ننشيند, و زير سايه 
         !نرود, و با كسی حرف نزند, و مهيشه روزه باشد

                                                           

 .به روايت امام امحد. )١(



٣٢٦ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

به او دستور دهيد تا سخن : پيامرب رمحت و شفقت و مهر فرمودند
         .)١(اش را بخورد گويد, و زير سايه رود, و راحت بنشيند, و روزه

اين تصاوير رمحت و شفقت حكايت عبداهللا بن عمرو بن و از 
به گوش پيامرب خدا : گويد او می. است) رضی اهللا عنهام(العاص 
 سوگند بخدا كه متام عمرم روزه می: ام رسيده بود كه من گفته 

به  پيامرب خدا . ايستم گريم, و متام شبها را تا صبح به نامز می
پدر و : ای? گفتم ين حرف را زدهآيا تو ا: آرامی به من فرمودند

                                                 .ام بله من چنني تصميم گرفته! مادرم فدايت, يا رسول اهللا
آيد, هم روزه بگري  چنني كاری از تو برنمی: فرمودند رسول اهللا 

و هم افطار كن, هم بخواب و هم نامز شب بخوان, و سه روز در 
شود, اگر  زه بگري, هر نيكی در نزد پروردگار ده برابر میماه رو

                         .ای چنني كنی; گويا متام عمرت را روزه گرفته

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

به من خرب رسيده كه تو متام روزها : و در روايتی ديگر آمده است
چنني : خوانی? گفتم گريی, و شبها را تا صبح نامز می روزه می

                 !است ای رسول اهللا 
دوباره چنني نكن; هم روزه بگري, و هم افطار كن, : ايشان فرمودند

هم بخواب و هم نامز بجای آر, بدنت را بر تو حقی است, 
چشامنت را بر تو حقی است, مهرست را بر تو حقی است, مهامنت 

 .را بر تو حقی است
هر  برای. اگر سه روز در ماه را روزه بگريی برايت كافی است

دهد, و اين برابر است با  نيكی خداوند ده برابر اجر و پاداش می
         .روزه متام عمر
وقتی بر خودم فشار آوردم, بر من فشار آورده : گويد عبداهللا می

         !شد
. من قدرت و توان بيش از اين دارم! ای رسول خدا : گفتم

! و از آن بيشرت نهپس چون پيامرب خدا; داوود روزه بگري, : فرمودند
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يک روز در ميان : روزه حرضت داود چگونه بود? فرمودند: گفتم
         .گرفتند روزه می

ای كاش : گفت عبد اهللا پس از اينكه پري و فرسوده و افتاده شد, می
                 .)١(كردم عمل می به نصيحت پيامرب خدا 

                                                           

 .به روايت امام بخاری وامام مسلم. )١(
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  سيمدرس 
  )١(و زن  پيامرب اكرم 

  

اند تا  ی اسالم مهواره در تالش بوده م خوردهدشمنان قس
ی درخت تنومند اسالم  ی خويش تيشه به ريشه با روشهای موذيانه

زنند, و در اين راستا از هيچ مكر و حيله و دروغ و نرينگی دريغ 
و تبليغات دروغني بسياری را بر عليه اسالم و در بني . اند نكرده

نورانی آفتاب هدايت را در ی  اند تا چهره مردم جاهل رواج داده
                                                         .اذهان عمومی دگرگون جلوه دهند

خفاشان شب پرست و دشمنان توحيد و عدالت و رستگاری در 
اند اسالم به زن ظلمها و ستمها  تبليغات دروغني خويش ادعا كرده

و را چون كنيزی برای مرد و روا داشته و حق او را ضايع نموده, ا
                 !برآورد كننده شهوت او قرار داده است  وسيله

تواند در مقابل كرامت و  اين ادعاهای پوچ و بيهوده هرگز نمی
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عزت و رشف و جايگاهی كه دين مبني اسالم برای زن قرار داده 
زن را از  پيامرب اكرم . است كوچكرتين استقامتی داشته باشد

های جامعه رهايی داده, مكانت و  نجالب پستيها و سوء استفادهم
و در . جايگاهی بس بزرگ را برای او مشخص نموده است

روايتهای بسياری آمده كه آنحرضت برای زن احرتام خاصی قائل 
بود, و مهواره به مهربانی و عدالت و مهياری و مشورت با خانمها 

اند كه هرگز زن پيش  عني كردهاند, وبرای زهنا حقوقی م تأكيد داشته
                                         !كرد از آن آرزويش را نمی

ارزش در  زن قبل از اسالم موجودی پست و حقري و كااليی بی
دانستند, تا  دست مرد خودخواه بود, و عرهبا زن را عار و ننگ می

ر كردن بدانجا كه برخی از عرهبای قبل از اسالم به زنده بگو
و قرآن كريم اين تصوير غري انسانی, و . دخرتانشان مشهور بودند

                 :ننگ و جهالت تاريخ برشيت را چنني به تصوير كشيده است
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® #sŒÎ)uρ tÏe±ç0 Νèδß‰ymr& 4©s\ΡW{$$Î/ ¨≅sß …çµßγô_uρ #tŠuθó¡ãΒ uθèδuρ 

×Λ⎧Ïàx. ∩∈∇∪ 3“u‘≡uθtGtƒ z⎯ÏΒ ÏΘöθs)ø9$# ⎯ÏΒ Ï™þθß™ $tΒ uÅe³ç0 ÿ⎯ÏµÎ/ 4 

…çµä3Å¡ôϑãƒr& 4’n?tã Aχθèδ ôΘr& …çµ”™ß‰tƒ ’Îû É>#u—I9$# 3 Ÿωr& u™!$y™ $tΒ 

tβθßϑä3øts† 〈 ]ل  ].٥٩ – ٥٨: النَّحْ
از شدت [دخرت مژده دهند ] والدت[و چون يكی از آنان را به {

چهره اش سياه گردد, ودرونش از غصه واندوه لربيز و ] خشم
به سبب مژده بدی كه به او داده اند, از قوم و  )٥٨(!! آكنده شود
و نسبت به [پنهان می شود ] در جايی كه او را نبينند[قبيله اش 

آيا آن دخرت ] اين پيش آمد در انديشه ای سخت فرو می رود كه
آگاه ! را با خواری نگه دارد يا به زور, زنده به گورش كند?

 })٥٩(. ندبد داوری می كن] نسبت به دخرتان! [باشيد
كرد, آن زن چون كاال و  قبل از اسالم اگر مهرس خانمی وفات می
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 شد, اگر می ثروت مرد در بني بازماندگانش به ارث برده می

آوردند,  خواستند او را به ازدواج يكی از فرزندان يا خويشان درمی
شد, و تا دم مرگ نزد آهنا اجري  در غري اينصورت از ازدواج منع می

                                                 .گشت می
اسالم با قوانني عدل اهلی بر متام اين عادهتا و رسم و رسومهای 
جاهليت خط بطالن كشيد, و قوانني و دستوراتی برای برشيت به 

كرد,  ارمغان آورد كه حق زن و مرد را به هبرتين صورت رعايت می
         .اجرا درآيد تا عدالت اجتامعی بشكل بسيار دقيق به

زن را در رشف و مكانت انسانيت دوشادوش مرد  پيامرب اكرم 
الِ ": و فرمودند. قرار داد جَ ائِقُ الرِّ قَ اءُ شَ  .)١("إِنَّام النِّسَ

خانمها خواهران مردها ـ و در ساختار جامعه دوشادوش ـ {
 .}آهنايند

                                                           

 .به روايت امام امحد و امام ابوداود و امام ترمذی. )١(
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. خورد بر خالف آنچه در بسياری از مكاتب برشی به چشم می
هيچ جنگ و تضادی در اسالم بني جنس مرد و جنس زن وجود 

سازند در واقع  ندارد و آنچه دشمنان اسالم در اين زمينه مطرح می
ها و تصورات خودشان كه آنرا بر  تصويری است از بيامری انديشه

اسالم دين برادری و برابری و مهرسی و . چسپانند اسالم می
ی اسالمی بر مبنای مهكاری و  جامعه. تكامل ميان زن و مرد است

مهياری اين دو عنرصی كه اسالم آهنا را برادر و خواهر خوانده, 
                                                 .يابد تكامل می

ی برابری زن و مرد را تا بدانجا پيش برده كه نه  قرآن كريم قضيه
ا برابری است بلكه تنها در ايامن بخداوند و كار شايسته در بني آهن

حتی در پاداش و در رسيدن به خداوند و نزديكی و تقرب بدو نيز 
ميدان مسابقه هيچ برتری و اولويتی به جنسی در مقابل جنس ديگر 

                 .دهد نمی
         :فرمايند خداوند متعال می
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® ¨βÎ) š⎥⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑø9$# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ 

ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ t⎦⎫ÏGÏΖ≈s)ø9$#uρ ÏM≈tFÏΖ≈s)ø9$#uρ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$#uρ 

ÏM≈s%Ï‰≈¢Á9$#uρ t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ÏN≡uÉ9≈¢Á9$#uρ t⎦⎫ÏèÏ±≈y‚ø9$#uρ 

ÏM≈yèÏ±≈y‚ø9$#uρ t⎦⎫Ï%Ïd‰|ÁtFßϑø9$#uρ ÏM≈s%Ïd‰|ÁtFßϑø9$#uρ t⎦⎫ÏϑÍ×̄≈¢Á9$#uρ 

ÏM≈yϑÍ×̄≈¢Á9$#uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ptø:$#uρ öΝßγy_ρãèù ÏM≈sàÏ≈ysø9$#uρ 

š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ £‰tãr& ª!$# Μçλm; 

ZοtÏøó̈Β #·ô_r&uρ $Vϑ‹Ïàtã 〈 ]اب زَ َحْ  ].٣٥: األْ
به يقني, مردان مسلامن و زنان مسلامن, مردان با ايامن و زنان با {

ايامن, مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا, مردان 
زنان راستگو, مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و راستگو و 

شكيبا, مردان با خشوع و زنان با خشوع, مردان انفاق كننده و 
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دار, مردان  دار و زنان روزه زنان انفاق كننده, مردان روزه
پاكدامن و زنان پاكدامن و مردانی كه بسيار به ياد خدا هستند و 

د برای مهه آنان مغفرت كنند, خداون زنانی كه بسيار ياد خدا می
 } )٣٥(. و پاداش عظيمی فراهم ساخته است

         :فرمايند و خداوند متعال می
 ® ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑtã Zπy∞ÍhŠy™ Ÿξsù #“t“øgä† ωÎ) $yγn=÷WÏΒ ( ô⎯tΒuρ Ÿ≅Ïϑtã 

$[sÎ=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρr& 4†s\Ρé& uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù 

šχθè=äzô‰tƒ sπ̈Ψpgø:$# tβθè%y—öãƒ $pκÏù ÎötóÎ/ 5>$|¡Ïm 〈 ]٤٠: غافر.[ 
االّ به ) آنجا(كرده ) در دنيا(هر كس كار بدی ) و بدانيد كه({

مثل آن جمازات نشود, و هر كه از مرد و زن عمل صالح به جا 
آورده در صورتی كه با ايامن باشند آنان در هبشت جاودان داخل 

برخوردار ) شامر و نعمت بی(حساب  شوند و آنجا از رزق بی



٣٣٦ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

 }.گردند
 حمبت و شفقت خاصی به خانمها داشتند, و می و پيامرب خدا 

يْنِي ": فرمودند ةُ عَ رَّ عِلَتْ قُ جُ , وَ الطِّيبُ اءُ وَ مُ النِّسَ نْيَاكُ نْ دُ َّ مِ بِّبَ إِيلَ حُ
ةِ  الَ          .)١("يفِ الصَّ

ی از دنيای شام زهنا و عطر نزد من عزيز شده است, و چشم روشن"
 . "من در نامز قرار داده شده است

توان تصور كرد پيامربی كه زهنا را دوست داشته و  پس چگونه می
                 !شمرده به آهنا ظلم و ستم ورزد, و يا آهنا را حتقري كند? عزيز می

و مهانطور كه قرآن كريم عادات و رسوم ننگني زنده بگور كردن 
ی از دخرت داری و پست دخرتان و احساس به ذلت و خوار

بسياری از رسمهايی كه در  شمردن آهنا را از بني برد, پيامرب اكرم 
شد را در جامعه اصالح نمود, و  آن ستمی بر زن روا داشته می

                                                           

  .به روايت امام امحد و امام نسائی, وألبانی حديث را صحيح شمرده است. )١(
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مردم را به تربيت دخرتان و نيكی و شفقت و مهر ورزيدن به آهنا 
 هر كس رسپرستی دو دخرت را تا: و اعالم داشت كه. تشويق نمود

سن رشد و بلوغشان بر عهده گريد, روز قيامت من و او چون اين 
         .)١(دو انگشت دستم در كنار هم خواهيم بود

فرد مسلامن تنها با رعايت و پرورش دخرتان خود, و ! آری
حفاظت و خدمت آهنا تا به سن رشد و تكليف برسند, از چنان 

شود كه در  یجايگاه و مكانت بزرگی در روز قيامت برخوردار م
         ..زند و مهراه او قدم می ركاب پيامرب اكرم 

هر كس سه دخرت يا : فرمايند می و در حديثی ديگر آن حرضت 
سه خواهر, يا دو دخرت يا دو خواهر داشت, و با آهنا به نيكوئی 

         .)٢(رفتار نمود و از خداوند در حق آهنا ترسيد, هبشت از آن اوست
به  علم انسان ساز تاريخ برشيت حرضت حممد بزرگرتين م

                                                           

  .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
 .به روايت ترمذی, و البانی آنرا صحيح دانسته است. )٢(
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دادند, تا جائی كه روزی را  آموزش و پرورش زهنا بسيار اهتامم می
شدند, و  برای تعليم زهنا مشخص كرده بود, كه در جائی مجع می

بردند و از آنچه خداوند بدو  نزد آهنا ترشيف می پيامرب خدا 
                                 .)١(دادند آموخته بود به آهنا ياد می

. كنند بر خالف آنچه مغرضان كينه توز بر عليه اسالم تبليغ می
هرگز زن را در خانه زندانی نكرده است, بلكه در  پيامرب خدا 

ی خانه و تربيت و ساختن آينده را  كنار اينكه زن مديريت مدرسه
 يش میبر عهده دارد, با زينت حجاب و احرتام به حياء و عفت خو

تواند برای برآوردن احتياجات خويش و ديد و بازديد از خويشان, 
و . و عيادت بيامران, و خريد و فروش در بازار نيز نقش ايفا كند

مهچنني مشاركت در نامز مجاعت يكی از حقوق زن است كه پيامرب 
 آن حرضت . از بازداشتن زهنا به رفتن به مسجد منع كرده است

                                                           

 .ه روايت امام مسلم نيشابوریب. )١(
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                                 .)١(رفتن خانمهايتان به مسجدها نشويدمانع : فرمايند می
 و مهيشه جامعه را به رسيدن به خانمها و احرتام آهنا سفارش می

                 .)٢(به نيكی كردن به خانمها سفارش كنيد: فرمود كرد, و می
 و از نيكی به زهناست كه با آهنا بخوبی برخورد شود, و حقوقشان
ضايع نگردد, و احساساتشان مورد احرتام قرار گريد, و هبيچ 

 .صورتی به آهنا كوچكرتين اذيت و آزاری رسانده نشود

                                                           

 .به روايت امام امحد و امام ابوداود سيستانی. )١(
 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )٢(
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  سی و يكمدرس 
 )٢(و زن  پيامرب اكرم 

 
مردان را در انفاق كردن, و دست و دل باز   پيامرب اكرم

: فرمايند می آن حرضت . بودن بر مهرسانشان تشويق كرده است
كنی, مگر اينكه  مالی را برای كسب رضايت اهلی خرج نمیهيچ 

اجر و پاداشش را از خداوند دريافت خواهی كرد, حتی آنچه را كه 
                         .)١(گذاری در دهان مهرست می

های اصلی ثبات زندگی  اهتامم دادن به مهرس و خانواده يكی از پايه
 ن به آن پيامرب خدا اجتامعی است, و برای استحكام بخشيد

هنايت سعی و تالش خود را بخرج داده, اصول و ضوابط و قوانني 
خرج بر  بطور مثال; پيامرب اكرم . اند خاصی در اينباره گذاشته

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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 می خانواده را هبرتين خرج يک مرد اعالم كرده, آن حرضت 
اش  هبرتين دينار, آن ديناری است كه مرد برای خانواده: فرمايند

                                         .)١(كند میخرج 
اگر مرد خانمش را آب بنوشاند, نيز از : اند و مهچنني فرموده

         .)٢(خداوند اجر و پاداش خواهد گرفت
يكی از شاگردان مكتب رسالت ) رضی اهللا عنه(عرباض بن ساريه 

حديث با شنيدن اين خرب دويد و مهرسش را آب نوشانيده, اين 
 .را برايش تعريف كرد پيامرب 

شاگردان وپريوانش تا بروز قيامت را اين چنني  پيامرب اكرم 
آموخت تا با خانمها با كامل خوش اخالقی و شفقت و مهر و 
عطوفت برخورد كرده, از هيچ خري و نيكی در حق آهنا دريغ 

 .نورزند, و به نيكويی و سخاوت بر آهنا خرج كنند
                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
 .به روايت امام امحد, البانی اين حديث را حسن دانسته. )٢(
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و برخورد نيكو با خانمها را از كرامت و شهامت و خوش اخالقی 
 می آن حرضت . و مردانگی و معدن و اصالت مرد دانسته است

هبرتين شام آهنائی هستند كه برای مهرسانشان هبرتين : فرمايند
         .)١(باشند

اش را بدل گريد,  و از اينكه مردی بر زنش خشم ورزد, و يا كينه
هيچ مرد مؤمنی بر زن : فرمايند می آن حرضت. اند منع فرموده

مؤمنی كينه نورزد, اگر يک اخالق و رفتاری از او را نپسنديد رفتار 
                                 .)٢(پسندد و اخالقی ديگر را می

كرد, و  ديد اجيابی را در مردان زنده می با اين روش پيامرب خدا 
ی زهنا  و رفتارهای شايسته كرد تا به نكات مثبت آهنا را تشويق می
و از لغزشها و نكات منفی چشم پوشی كنند, . توجه داشته باشند

بينی زير و رو  چرا كه برخوردهای منفی, و با عينكهای سياه زره
                                                           

 .به روايت امام امحد وامام ترمذی. )١(
 .به روايت امام مسلم. )٢(
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كردن نكات منفی و اشتباهات, باعث اجياد كدورهتای طوالنی, و 
                                             .شود توزهيا در بني دو ستون اصلی خانواده می بدبينيها و كينه

آن حرضت مهيشه به نرم خوئی و شفقت و مهر به خانمها امر 
از دستورهای گهربار آن . فرمودند كرده, از زدن زهنا منع می
             .)١(كنيزكان خدا ـ زهنا ـ را نزنيد: حرضت به مردان اين است كه

را به عذاب و بازخواست شديد آزارند  و كسانی كه زهنا را می
قَّ ": :فرمايند می. پروردگار هتديد كرده است جُ حَ رِّ مَّ إِينِّ أُحَ اللهُ

 ِ نيْ عِيفَ أَةِ : الضَّ املرْ                  .)٢("الْيَتِيْمِ وَ
 ).من از حق دو گروه; يتيم و زن, در حريتم! بار اهلا(

د, خداوند بدين معنی كه; هر كس به اين دو صنف ستمی روا دار
از او درنخواهد گذشت, و او در دنيا و آخرت مورد بازخواست و 

 .عذاب اهلی واقع خواهد شد
                                                           

 .به روايت امام ابو داود سجستانی. )١(
 .به روايت امام امحد وامام ابن ماجه. )٢(
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ای در نظر  اسالم برای خانواده يک حريم خاص و تقدس ويژه
ای است از  اين حمدوده عبارت از يک صندوقچه. گرفته است

ارسار پنهان, و يک فضائی است پر از مهر و شفقت و خوبيها و 
مردها را از افشا كردن  از اينروست كه پيامرب اكرم . تهاگذش

ارسار خانمهايشان بشدت برحذر داشته, و مهچنني خانمها را از 
آن حرضت . اينكه ارسار مهرسانشان را درز دهند منع كرده است

 از افرادی كه بدترين جايگاه را نزد خداوند در : فرمايند می
كند, و زنش  زنش نزديكی می قيامت دارند, آن مردی است كه به

                                                 .)١(كند شود سپس رازش را فاش می با او مهبسرت می
برای خانامن مهني بس كه آن  از احرتام و اكرام پيامرب خدا 

زنی بد, و در پی لغزشهای زن بودن, منع  حرضت مردان را از گامنه
پيامرب خدا : فرمايند می رد و يار پيامرب خدا جابر شاگ. كرده است

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
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 اش وارد شود, به گامن  خرب به خانه از اينكه مرد شب هنگام و بی
 اش, منع فرموده اثبات خيانت يا يافتن گناه و لغزشی از خانواده

                                                 .)١(اند
ای از لطف و  ان آيتی و نشانهدر برخورد با مهرسانش پيامرب خدا 

     .رمحت و شفقت بودند
) رضی اهللا عنها(از مادر مؤمنان عائشه صديقه : گويد األسود می

: كردند? ايشان گفتند در خانه چكار می پيامرب خدا : پرسيدم
شد, به  پيامرب در كارهای خانه رشيک بودند, و چون وقت نامز می

                                 .)٢(رفتند نامز می
و با سخنان . كردند و مهيشه مهرسانشان را از خود راضی می

شان را شاد  كردند و دهلای شريين و حرفهای زيبا با آهنا شوخی می
                 .كردند می

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
  .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )٢(
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دوستی و عشق و حمبت و عالقه پيامرب و مهراهانشان نامدی است از 
به مهرس مهربانشان   روزی پيامرب. سعادت و خوشبختی و حمبت

من خشم و رضايت تو را بخوبی : فرمودند) رضی اهللا عنها(عائشه 
 يا رسول اهللا, چطور تشخيص می: عائشه گفت! كنم احساس می

 وقتی راضی و خشنودی می: دهی من راضيم يا نه? فرمودند

 و اگر خشم گرفتی می. گوئی; بله, سوگند به پروردگار حممد

بله, : مادر مؤمنان گفت. پروردگار ابراهيم گويی; بله; سوگند به
توانم  سوگند به خدا, ای رسول اهللا, كه نمی. كامال حق با شامست
                     )١( !جز با نام شام قهر كنم

يعنی اينكه حمبت رسشار پيامرب قلب مهرسانش را شيفته خود كرده 
ز تغيريی در ای ثابت و ماندگار بود و هرگ بود, و آن عشق و عالقه

و در هنايت ناراحتی و عدم رضايت . گرفت آن صورت نمی

                                                           

  .يت امام بخاری و امام مسلمبه روا. )١(
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توانست به دهلايشان  نمی كوچكرتين خشمی بر ذات پاک پيامرب 
                         !راه يابد

هرگز ايشان مهرس اولشان خدجيه . پيامرب آيتی از وفا و مهر بود
ه صورت و ياد او و ساهلا پس از وفات خدجي. كربی را از ياد نربدند

 .در قلب و دل پيامرب زنده بود
اگر برای پيامرب : گويد ; حرضت انس میخادم و شاگرد پيامرب 

 اين را برای فالنی كه از دوستان : فرمود آوردند, می ای می هديه
                                 .خدجيه بود, بربيد

و اين است  ,اين است جايگاه و مكانت زن نزد رسول خدا 
احرتام شايانی كه اسالم برای زن به صورت قانون ثبت كرده 

 .است
ای كه صبح و شام با شعار آزادی زن  كجايند بوقهای توخالی
                 اند? گوش فلک را كر كرده

ی  ای از اين معانی واال و مفاهيم برجسته را حلقه چرا گوشه
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                         )١(!كنند? گوشهايشان نمی

                                                           

ی روابط اجتامعی بر مبنای ميثاق رابطه شوهر و مهرسی در خانه  اساسنامه. )١(
ی مقدس قويرت و پايدارتر باشد,  و در واقع هرچند اين رابطه. شود برقرار می

هبامن اندازه استحكام جامعه پايدارتر و تزلزهلای اخالقی از آن دورتر خواهد 
                         .بود

ساله  40سالگی با خدجيه دخرت خويلد كه بيوه زنی  25در سن  پيامرب خدا 
سال دوام داشت, كه پس از آن  25اين ازدواج مبارک . بود ازدواج كردند

ساله بود تنها گذاشته,  50سالگی, رسول خدا را كه مردی  65خدجيه در سن 
 . به پيک حق لبيک گفت و بديار باقی شتافت

و . خدجيه پا به پا مهراه و مهگام پيامرب خدا در دعوت و تالش او رشيک بود
برای او احرتام ومكانت شايانی قائل بودند, و او را بسيار  پيامرب اكرم 

و هرگز در زندگی خدجيه با خانمی ديگر ـ هر چند عرف و . دوست داشتند
                 .نكردند آورد ـ ازدواج ی آنروز بدو فشار می تقاليد چندزنی جامعه
مثالی و نمونگی اين ازدواج مهني بس كه خدجيه اولني كسی  و در رشافت و بی

         .ايامن آوردند بودند كه به رسالت پيام آور توحيد حرضت رسول اكرم 
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چه ابلهند و نادان آن كوردالن و بيامر ضمريانی كه پيامرب خدا را به خاطر 
         !..برند ير سؤال میازدواجهای متعددشان ز

و آن كسی كه . ساله ازداوج كردند 40ی  در حقيقت حممد جوان تنها با يک بيوه
         !!..ساله 50ازدواجهای متعدد كرد پيامربی است 

سالگی سن  50اند كه سن  اين كوردالن حقود و كينه توز تاكنون درک نكرده
ديگر متايل زيادی به ازدواج عمری است كه انسان ! ازدواجهای شهوت نيست

هدفی بسيار عظيم و بزرگ برای  ولی پيامرب خدا . و جتديد فراش ندارد
ی  و ازدواجهای او در آن جامعه. كرد ی برشيت را دنبال می ساختن جامعه

كشيد, هر يک از برای  نوسازی كه پيامرب خشت اصالح آن را بدوش می
تلف عرب به اسالم, اصالح و رسيدن به مقصدی خاص چون; دعوت قبايل خم

مهبستگی و برقراری وحدت اجتامعی در بني قبائل خمتلف, تربيت دعوتگرانی 
كه مسائل دينی مربوط به خانمها را مهراه با تصويری از الگوی زندگی 
خانوادگی به آيندگان منتقل سازند, در كنار ترسيخ معانی تكافل اجتامعی و 

به مؤمنان و به برشيت, بوده ... رسپرست و زنان و خانمهای بی رسپرستی بيوه
                                                     .است

 !آيت وفاست در زندگی خانوادگی پيامرب خدا 
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ورق . بود ی پيامرب اكرم  حمبت و دوستی و وفا رنگ و بو, و ساز و برگ خانه
نيت نياز به ساهلا وقت مانند انسا زدن زندگی شخصی اين نمونه و الگوی بی

ی است از  او درسی است عميق, و هر درس او مدرسه  چرا كه هر ملحه. دارد
                                         .توان نگاشت اخالق و سازندگی, كه در فهم آن كتاهبا می

تنها در اين چند خط به يک نشانه از وفای او با مهرس اولشان خدجيه كربی 
         :كنيم یاشاره م

برای قدرشناسی از هبرتين يار و وزير  عائشه تنها دخرتی است كه پيامرب خدا 
آن كسی كه خداوند از باالی عرش عزت و  ,و مستشار خود ابوبكر صديق

سوره (رشف خويش او را به عنوان دوست و مهراه پيامرب به تاريخ معرفی نمود 
ازدواج كرد, تا مسئوليت نقل مبارش با دخرت او  ,)40/ی مباركه توبه ـ آيه

و اين بانوی . مسائل فقهی و رشعی خانه و خانواده را به مسلامنان به عهده گريد
بزرگوار به هبرتين وجه در زمان آن حرضت و پس از رحلتشان ادای واجب 

ياد  "بانوی دانشمند اسالم"نمودند, و مسلامنان از اين مادر خود به نام 
                 .كنند می

با وجودی كه عائشه در پيش پيامرب بسيار عزيز و گرامی بود, و آن حرضت او 
رسخ "ی خاصی با نامها و صفتهايی دلربا چون; محريا ـ را با عشق وعالقه
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كردند, و آخرين حلظات عمر مباركشان را نيز در كنار او سپری  ـ صدا می"گونه
                         .دندبر نمودند, از وفای آن حرضت به خدجيه رشک می

ای برخوردار بودند,  از چنني جايگاه ويژه مهني عائشه كه در قلب پيامرب خدا 
تصاويری بسيار گويای حمبت و عشق و عالقه از وفای آن حرضت منعكس 

                 :فرمايند می
 آمد, مگر خدجيه كه پيامرب مرا به حال هيچ كس رشک نمی: گويد عائشه می

                         .كرد مهيشه از او ياد می
گذرد, و هنوز پيامرب آنگونه از  توجه داشته باشيد, كه از وفات خدجيه ساهلا می

                         !...برند برد كه مهرسان آن مقام به حالش رشک می او نام می
! يامد كه از خدجيهاز هيچ زنی آنقدر غريتم ن: در روايتی از عائشه آمده است

چونكه رسول اهللا . وفات كرده بود كسی كه ساهلا قبل از ازدواجم با پيامرب 
 كردند, و خداوند به پيامربش دستور داده بود تا به او  بسيار از او ياد می

بريديم  و هرگاه گوسفندی رسمی. ی كاخی از جواهرات در هبشت بدهد مژده
شد گوشت هديه  جيه تا نيازشان برآورده میی دوستان خد به مهه رسول اكرم 

                                                 )230/ 4بخاری . (كردند می
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گويد, احيانا از شدت اظهار حمبت  شاگرد با وفای رسول خدا; عائشه می
انگار در دنيا هيچ زنی :... گفتم شدم و می رسول خدا به خدجيه كمی دخلور می

كردند به تعريف كردن از خدجيه, و  آن حرضت رشوع می! نبودجز خدجيه 
 4بخاری . (اينكه ايشان چنني و چنان بودند, وفرزندان من از او هستند

/231(                                 
روزی هاله دخرت خويلد ـ خواهر خدجيه ـ : كند روايت می  مادر مؤمنان; عائشه

خدای من هاله : از جايشان برخواستند و گفتندپيامرب با شادی . اجازه خواست
چقدر اسم مهني پريه : گفتم. من از اين برخورد پيامرب بسيار غريتم آمد! است

! بری, خداوند هبرت از او را به شام داده است زن قريشی كه ساهلاست مرده را می
                         )134/ 7مسلم (

داده  غريت مهرسانش را با لبخند جواب پيامرب اين اعرتاضها و پرخاشهای 
روزی . روزی كه مهه به من كفر ورزيدند خدجيه به من ايامن آورد: فرمودند می

روزی كه مردم  . كه مهه مرا دروغگو خواندند, خدجيه بود كه حرفم را پذيرفت
/ 4استيعاب . (مرا از مهه چيز منع كردند, خدجيه بود كه مرا رشيک مالش كرد

                 ).275/  4صابه و اال 279
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پيامرب با خورشوئی از او . به ديدنامن آمد "حسانة املزنية"روزی پريزنی به نام 
 از رسول خدا . پذيرائی كرد, و با او نشست و مشغول گفت و شنود شد

 !!..ايشان از دوستان خدجيه بودند: اين پريزن كيست? فرمودند: پرسيدم
روح و روان و جان و ماملان (!.. بيشرتی رساغ داريد? آيا وفا و حمبت و دوستی

 )و ای نمونه و الگوی انسانيت. فدای تو ای پيامرب حمبت و وفا
بشنو اين قصه را و درياب عمق حكايت وفا و انسانيت الگوی واالی برشيت 

 :را
ابوالعاص داماد پيامرب خدا ـ شوهر دخرتشان زينب ـ كه در صف كافران در 

مهرس او زينب كه در . رشكت كرده بود به اسارت مسلامنان درآمد "بدر"معركه 
 "خدجيه"آن هنگام هنوز در مكه بود مبلغی مال مهراه با گردنبندی كه مادرش 

در شب ازدواجش به او هديه كرده بود را برای رهائی شوهرش به مدينه 
آنرا به پس از ديدن آن گردنبندی كه پس از ساهلا هنوز  پيامرب خدا . فرستاد

سال سعادت و خوشبختی در كنار خدجيه بيادش آمده, بی  25خاطر داشت, 
سپس از ياران با وفايش كه چون پروانه دور . اختيار رشوع كرد به گريستن

ی آن  مهه. دادند اجازه خواست تا گردنبند را برگرداند شمع نبوت او جان می
حرضت گردنبند ـ يادگار و آن . های حمبت با كامل سعادت رضايت دادند پروانه
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/ 4االستيعاب  ,306/ 4االصابه (. خدجيه كربی ـ را به دخرتشان بازگرداندند
305.(                         

از تصاوير پرفروغ وفای اين شوهر نمونه و الگو مهني بس كه او در حالی چشم 
از جهان فرو بست و به پيک حق لبيک گفت كه رسش در آغوش مهرسش مادر 

ی درويشی  و در كلبه. ؤمنان; عائشه صديقه ـ بانوی دانشمند اسالم ـ بودم
         . مهرسش نيز دفن گرديد

 ...و وفا پس از وفات... و وفا در وفات... وفا در زندگی
جان ما در راه آن انسان كامل; الگوی وفا از ما بستان, و در .. بار اهلا.. اهلی 

 ...ار او در هبشت برين جايامن دهركاب او ما را برانگيز, و در كن
         :های اين دين برای استحكام روابط خانوادگی از مجله اساسنامه

وفِ  ":دهد خداوند متعال به مؤمنان دستور می رُ نَّ بِاملَْعْ وهُ ُ ارشِ عَ سوره نساء ( "وَ
         }معارشت كنيد  )در گفتار و در كردار(و با زنان خود بطور شايسته  {) 19آيه  

اش هبرتين  هبرتين شام كسی است كه برای خانواده: فرمودند پيامرب اكرم 
, ابن ماجه 709/ 5ترمذی . (ام هبرتينم ومن از متامی شام برای خانواده. باشد

1 /639(                 



٣٥٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  دوم درس سی و
                                                                                                                        

ی ايامن خوش اخالقرتين آهنا,  از كاملرتين مؤمنان در درجه: و مهچنني فرمودند
         )9/ 5ترمذی . (برای خانوادهايشان هستند و مهربانرتينشان
خوش اخالقرتين مؤمنان و هبرتين و خوش : فرمودند و مهچنني می

, 636/ 1ابن ماجه . (برخوردترين آهنا با مهرسانشان, كاملرتين آهنا در ايامنند
         )466/ 3ترمذی 

يگاه و مكانت زن در اين باره مهني بس كه بشنويم عبداهللا فرزند عمر چگونه جا
                 .كشد برای ما به تصوير می ی پيامرب اكرم  و مهرس را در جامعه

از تند سخن گفتن و كمرتين حركتی كه  در زمان پيامرب خدا : گويند ايشان می
تا مبادا آياتی از . احيانا باعث رنجش خانمهايامن شود بشدت هراس داشتيم

         )146/  6بخاری . (د بازخواست قرار دهدقرآن نازل شود و ما را مور
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  عدالت پيامرب خدا 
  

مكتبی . اسالم مكتب عدل و انصاف و دادگری است
است كه مهواره در كنار مظلوم است تا حقش را از ظامل بگريد, و 

  .خود از ظلم و ستم و استبداد و ديكتاتوری بيزار است
 اين آخرين ديانت آسامنی پريوانش را بر عدل و انصاف تربيت می

                :فرمايند پروردگار يكتا می. كند
® ¨βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç⎯≈|¡ômM}$#uρ Ç›!$tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4†n1öà)ø9$# 

  ].٩٠: النحل[ 〉
به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان {

شام . فرمان می دهد, و از فحشا و منكر و ستم گری هنی می كند
ر را اندرز م كه فرمان های [شويد ] اين حقيقت[ی دهد تا متذكّ

  }.]اهلی, ضامن سعادت دنيا و آخرت شامست
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

         :فرمايند و مهچنني آفريدگار يگانه می
® Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒÌôftƒ ãβ$t↔oΨx© BΘöθs% #’n?tã ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# 

uθèδ Ü>tø%r& 3“uθø)−G=Ï9 〈 ]٨: املائدة.[  
مهواره برای خدا قيام كنيد, و از ! ايد كه ايامن آورده ای كسانی{

قومی, شام را به گناه و دشمنی با ! روی عدالت, گواهی دهيد
عدالت كنيد, كه به پرهيزگاری نزديكرت ! ترک عدالت نكشاند

دهيد,  خدا بپرهيزيد, كه از آنچه انجام می) معصيت(و از ! است
  }!با خرب است

 ر متام افراد جامعه بطور يكسان اجرا میعدالت اسالمی قانون را ب

باشد, در برابر  و مهه مردم حتی اگر دخرت رسول خدا . كند
         .قانون خدا برابرند

 "بنی خمزوم"در روايات تارخيی آمده است كه خانمی از ارشافيان 
قريشيان بسيار پريشان شدند, و به فكر افتادند تا . رسقت كرد
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. ای ختفيف دهند های ارشافی است بگونه ادهسزای او را كه از خانو
در حق او شفاعت كرده, حد رسقت  و خواستند نزد پيامرب خدا 

 كرد در اين باره با رسول اهللا  كسی جرأت نمی. را از او دفع كنند
كسی جز اسامه بن زيد كه بسيار نزد : با خود گفتند. صحبت كند

                       .داردپيامرب عزيز و حمبوب است جرأت چنني كاری ن
برای دادخواهی آوردند; اسامه بن  چون آن زن را خدمت پيامرب 

بسيار برآشفته  پيامرب خدا . زيد درباره او با پيامرب صحبت كرد
خشمگني شدند, و چهره مباركشان از شدت ناراحتی و خشم 

 آيا در حدی از حدود اهلی شفاعت می: رسش داد زد. رسخ گشت

                !).شوی يعنی باعث تعطيلی آن می(كنی? 
در بني يارانش ايستاده, پس از  بعد از ظهر مهان روز پيامرب خدا 
آنچه باعث هالک و بربادی : محد و ثنای پروردگار فرمودند

 ملتهای پيش از شام شد, اين بود كه چون ارشافيان رسقت می

وانی دست به رسقت گذشتند, و اگر فقري و نات كردند از آهنا درمی
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

سوگند به پروردگاری كه . كردند زد قانون را بر او اجرا می می
جانم در اختيار اوست اگر فاطمه دخرتم دزدی كند دستش را قطع 

                                     .)١(كنم می
اين است عدالت پيک آسامن كه در برابر قانون مهه برابرند, عدالت 

ها, و بني ثرومتندان و مستمندان, و بني  و پابرهنه اهلی بني ارشافيان
پادشاه و رعيت هيچ فرقی قائل نيست, مهه در مقابل ترازوی حق 

         .و عدالت مساويند
را به تصوير كشيم, نياز به  اگر بخواهيم عدالت پيامرب خدا 

نوشتن هزار جلد كتاب خواهيم داشت, در اينجا تنها به چند مثال 
         :كنيم دادخواهی او اشاره می از عدالت و

مادرم پرخاش . ای داد پدرم به من هديه: گويد نعامن بن بشري می
 اين كار را تأييد نكند راضی نمی من تا رسول خدا : كرده گفت

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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 ای داده من به فرزندم هديه: رفته گفت پدرم نزد رسول اهللا . شوم

                                            !ضايت دهيدشود مگر اينكه شام ر ام, ولی مادرش راضی نمی
های مشاهبی  آيا به ساير فرزندانت هديه: پرسيدند آن حرضت 

                !ای? داده
از خداوند برتسيد, و بني : فرمودند رسول اهللا . خري: گفت

  .فرزندانتان عدالت را رعايت كنيد
          .)١( اش را پس گرفت پدرم بازگشته هديه

آيا پرسان ديگری : از او پرسيدند و در روايتی آمده كه پيامرب خدا 
 هايی مثل اين داده آيا به مهه هديه: فرمودند. آری: نيز داری? گفت

پس من بر چيزی كه در آن ظلمی باشد : فرمودند. خري: ای? گفت
                       .)٢(دهم گواهی نمی

كردند,  را بني مردم تقسيم میاموالی  روزی پيامرب خدا 
                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )٢(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

عدالت را  ای رسول خدا : ذواخلويرصه متيمی آمد و گفت
         !رعايت كن

اگر من عدل و انصاف را ! وای بر تو: فرمودند پيامرب اكرم 
رعايت نكنم, پس چه كسی عدالت را رعايت خواهد كرد? اگر 

         .)١(ام من به عدالت رفتار نكنم هالک و برباد شده
پروردگار عامل پيامرب و فرستاده خود را بر هبرتين صفات نمونه 
تربيت داده, او را رسور دو جهان قرار داده, و امني وحی خود 

رود چنني شخصی تار مويی از عدالت و  نموده, آيا هرگز گامن می
         !داد منحرف شود?

 چگونه امكان دارد ايشان عدل نورزند در حاليكه خودشان می

گان در روز قيامت بر منربهايی از  دادگران و عدالت پيشه: ايندفرم
هايشان و در  آهنايی كه در دستورات و در خانواده. نور قرار دارند

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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                              .)١(كنند هر آنچه مسئوليتی را به عهده دارند عدالت را رعايت می
عدل و انصاف را  .پيامرب در خانه نيز نامدی از عدل و انصاف بودند

هر آنچه . آوردند بصورتی مثالی و نمونه در بني مهرسانشان بجا می
داشت از مسكن و مال و ثروت را به صورت متساوی بني آهنا 

كردند, وقتشان را نيز با رعايت انصاف و عدالت بني آهنا  تقسيم می
برای . گذراندند تقسيم كرده بودند, هر شب را نزد يكی از آهنا می

رفتند بني  و اگر به سفر می. يک از مهرسانش اتاقی ساخته بودندهر 
كردند, و قرعه بنام هر كس آمد در سفر رشف  آهنا قرعه كشی می

در روزهای آخر عمر . شد مهراهی آنحرضت نصيبش می
مباركشان; هنگامی كه بيامری بر ايشان شدت گرفته بود نيز بطور 

و وقتی . شدند تساوی بني اتاقهای مهرسانشان منتقل می
مهرسانشان احساس كردند, نقل و انتقال بر آن حرضت با شدت 

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

دانستند كه آن حرضت ميل دارند در  بيامريش مشكل است, و می
خانه عائشه بسرتی شوند, مهه مادران مؤمنان به آن حرضت اجازه 

                                                          .دادند تا در خانه عائشه تيامرداری شوند
و ايشان حلظات آخر زندگی مباركشان را در خانه عائشه دخرت يار 

و در حاليكه رسشان در آغوش . غارشان; ابوبكر صديق گذراندند
مادر مؤمنان, بانوی دانشمند اسالم; عائشه بود جان به جان آفرين 

  ..تسليم گفته به پيک حق لبيک گفتند
كردند, و  ت و انصاف را مراعات میو با وجود اينكه هنايت عدال
ايست گويا از عدل و داد و انصاف آن  تاريخ زندگی ايشان صفحه

حرضت, باز هم دستان پوزش بدرگاه حق دراز كرده, در كامل 
: فرمودند تواضع و فروتنی و خاكساری به درگاه خداوند می

اين هنايت مراعات تقسيم و انصاف است در آنچه در توان ! باراهلا
ن است, و مرا رسزنش و بازخواست مكن در آنچه در دستان م
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                       .)١(توست و مرا توان رسيدن به آن نيست
به شدت كسانی را كه بيش از يک مهرس دارند, و  و رسول خدا 

: اند ورزند برحذر داشته فرموده به يكی بيش از ديگران اهتامم می
 بيش از ديگری متايل نشان میكسی كه دو مهرس دارد, و به يكی 

دهد, روز قيامت در حاليكه يک طرف بدنش كج ـ و فلج ـ است 
                              .)٢(شود حارض می

                                                           

فی ) (اخالق النبی : نگا. سجستانی, وامام ترمذیبه روايت امام ابو داود . )١(
 .١٢٧١/ ٣القرآن والسنة 

  .به روايت امام مسلم نيشابوری. )٢(
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  سومدرس سی و 
 وفاء رسول اهللا 

پروردگار يكتا . اسالم دين وفا و احرتام عهد و پيامهنا و ميثاقهاست
         :فرمايند می
® $yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà)ãèø9$$Î/ 〈 ]١: املائدة[   
وفا ) و قراردادها(به پيامهنا ! ايد ای كسانی كه ايامن آورده{

  }!كنيد
         :فرمايند و می

® (#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèø9$$Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγyèø9$# šχ%x. Zωθä↔ó¡tΒ 〈 ]اإلرساء :
٣٤.[  

درباره پيامن ] روز قيامت[ و به عهد و پيامن وفا كنيد, زيرا{
  }.بازخواست خواهد شد
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         :كنيم و در سوره مباركه رعد تالوت می
® t⎦⎪Ï%©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# Ÿωuρ tβθàÒà)Ζtƒ t,≈sWŠÏϑø9$# 〈 ]الرعد :
٢٠.[  

  }...شكنند نمیكنند, و پيامن را  آهنا كه به عهد اهلی وفا می{
ر كسی با مردمی عهد و پيامنی اگ: فرمايند می و پيامرب خدا 

ای را  داشت; تا برس آمدن وقت آن عهد و پيامن حق ندارد هيچ گره
بگشايد, و يا آنرا حمكم كند, مگر اينكه بطور دو جانبه آن عهد و 

                .)١(پيامن را بر هم زنند
و چون دو سفري مسيلمه كذاب نزد آن حرضت آمدند, و با آن 

ی بسيار پليد خود را بر زبان راندند, آن روش زشت آن حرفها
شود,  اگر نه اين بود كه پيک كشته نمی: فرمودند حرضت 

و از آن روز اين برای مردم يک سنت و . زدم گردهنايتان را می
                                                           

 .به روايت امام ابو داود سيستانی, و امام ترمذی. )١(
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                .)١(قاعده شد كه سفري يا پيک نبايد كشته شود
ر بيش در پايبندی به معاهداتش با كفا تصاوير وفای آن حرضت 

از آن است كه بتوان در اين خمترص گنجانيد, تنها به چند مثال اشاره 
         .كنيم می

در قصه حديبيه پيامرب در حال نوشتن بندهای پيامن صلح با سفري 
نامه اين بود  و از بندهای اين پيامن. قريش; سهيل بن عمرو, بودند

مسلامن كه; هر مردی از سوی قريش به پيامرب بپيوندد اگر چه 
         .باشد, آن حرضت ملزم است او را به قريش تسليم كند
شد, بناگاه  و در حاليكه ديگر بندهای صلح با قريشيان نوشته می

, در حاليكه غل و زنجري بر "سهيل بن عمرو"پرس  "ابو جندل"
دست و پايش بود, از پايني شهر مكه فرار كرده, خود را در بني 

اين اولني ! ای حممد: برآشفته داد زدسهيل . مسلامنان انداخت

                                                           

 .به روايت امام ابو داود سجستانی. )١(
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         .موردی است كه بايد بدان پايبند باشی, و او را به ما برگردانی
  .هنوز پيامن نامه امضاء نشده است: فرمودند پيامرب 

         .بندم پس هرگز با شام در هيچ موردی پيامن صلح نمی: او گفت
مسلامن نزد كافران دانست با بازگرداندن يک  كه می رسول اهللا 
ها و مشكالتی در انتظار او خواهد بود از سهيل  چه شكنجه

                .اين مورد را برای من بگذار: خواهش كرده فرمود
         .بخشم نخري, من او را به تو نمی: سهيل
  .بله, چنني كن: پيامرب
  .هرگز, چنني نخواهم كرد: سهيل

آيا پس از اينكه ! ای مسلامنان: زد و ابو جندل با صدای بلند داد می
دهيد مرا به  ام, اجازه می خودم را به شام برادران مسلامنم رسانده

                       !كافران تسليم كنند تا در دينم مورد فتنه و شكنجه قرار گريم?
با دلی آزرده و قلبی رنجور, در اين حلظاتی كه بر  پيامرب اكرم 

, با دورنگری خود چشم به آينده دوخته ايشان بسيار سخت بود
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صرب و ! ای ابوجندل: بودند, به ابوجندل تسلی داده فرمودند
شكيبائی پيشه كن, و اجر و پاداشت را از خداوند بخواه, و بدانكه 
خداوند برای تو و ساير مستضعفان گشايش و راه نجاتی فراهم 

لح و پيامنی را عذر ما را نيز بپذير كه ما با اين ملت ص. خواهد كرد
ايم, و آهنا عهد و  ايم, و ما به آهنا عهد و پيامهنايی داده امضاء كرده

                                     .)١(كنيم اند, و ما به آهنا خيانت نمی  پيامن خدا را به ما داده
مدتی بعد از اين حادثه ابوبصري يكی از تازه مسلامنان قبيله ثقيف كه 

يش بودند, توانست از بني قريش فرار كرده خود را به هم پيامن قر
قريش دو رسباز به مدينه فرستاد . برساند مدينه نزد پيامرب خدا 
نيز به موجب پيامن صلح حديبيه  پيامرب خدا . تا او را بازگردانند

  .او را به آهنا تسليم كرد
ان با وجود اينكه در ظاهر اين عهدنامه ظلمی آشكارا در حق مسلامن

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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در كامل وفا به متام بندهايی كه بر آن اتفاق  بود, ولی پيامرب خدا 
         .گذاشت كرده بود پايبند بود و عهد و پيامنش را احرتام می

توان  اش با كفار می به ميثاق نامه و از تصاوير وفای آن حرضت 
 اند كه چون پيامرب خدا  اشاره كرد, ايشان آورده "براء"به روايت 

عمره كرد, رسولی نزد مردم مكه فرستاد تا از آهنا اجازه ورود  قصد
                       . به شهر بگريد

آهنا نيز رشط كردند كه حق ندارد بيشرت از سه شب در مكه بامند, و 
داشته ) جز شمشري و كامن(حق ندارد مهراه خود اسلحه سنگني 

  .باشد, و حق ندارد كسی را به دين خودش دعوت كند
. نگاشتند طالب می اين رشط را بني مسلامنان و قريش, علی بن ابی

                ... اين اتفاقی است بني حممد رسول اهللا و: او نوشت
 دانستيم تو رسول خدا هستی, جلويت را نمی اگر می: آهنا گفتند

اين اتفاقی است بني : ولی بنويس. كرديم گرفتيم و پريويت می
                       ... حممد بن عبداهللا و



٣٧١ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

سوگند بخدا كه من حممد بن عبداهللا هستم, : فرمودند رسول اهللا 
  .و سوگند بخدا كه من رسول اهللا هستم

. را پاک كند "رسول اهللا"كلمه : سپس به حرضت علی فرمودند
توانست  حرضت علی كه اين زورگوئی و قلدری مرشكان را نمی

                .كنم بخدا كه هرگز آنرا پاک نمی سوگند: حتمل كند, برآشفته گفت
حرضت علی . ای به من نشان بده كجا نوشته: فرمودند پيامرب 

گذاشتند, آن حرضت با دستان  نوشته را جلوی پيامرب خدا 
         .را پاک كردند "رسول اهللا "مباركشان كلمه 

يان داخل مكه شد و روزهای مورد اتفاق پا و چون پيامرب خدا 
به رفيقت بگو كه : يافت, كافران نزد حرضت علی آمده گفتند

  .بريون شود
آن حرضت . رسانيد حرضت علی سخن آهنا را به پيامرب اكرم 
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 ١(و از مكه خارج شدند! آری: فرمودند(.  
آنگونه كه با آهنا عهد و پيامن بسته بودند تنها سه روز  رسول اهللا 

  .در مكه مانده, سپس بريون شدند
آن حرضت به شدت از خيانت و پيامن شكنی نفرت داشتند, و 

وفائی به عهد و پيامن شكنی  مسلامنان را از خيانت ورزيدن, و بی
اگر كسی به مردی امان داد, سپس او را : فرمودند برحذر داشته می

                .)٢(كشت, من از قاتل بيزارم, اگر چه مقتول كافری باشد
هيچ ملتی پيامن شكنی نكردند, مگر : ندفرمود و آن حرضت 

  .)٣(اينكه قتل و غارت در بني آهنا منترش شد
از خيانت كه ضد وفا و عهد باشد به خداوند متعال  و پيامرب خدا 

                                                           

 .يشابوریبه روايت امام بخاری و امام مسلم ن. )١(
 .به روايت امام نسائی, و البانی حديث را صحيح دانسته. )٢(
به روايت امام حاكم, و آنرا بر رشوط امام مسلم صحيح دانسته, و البانی نيز . )٣(

 .روايت را صحيح ارزيابی كرده است
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برم از   من به تو پناه می! باراهلا:... فرمودند جست, و می پناه می
                        .)١(تها پنهان اس خيانت, كه آن زشت ترين چيزی است كه در سينه

 خيانت و پيامن شكنی را حرام شمرده, و فرموده و آن حرضت 

هر خائن و پيامن شكنی را پرچمی است روز قيامت كه بدان : اند
                .)٢(شود شناخته می

 و بارها به رصاحت اعالم داشته كه او هرگز عهد و پيامنی را نمی

 رگز عهد و پيامنم را زير پا نمیمن ه: فرمودند شكند, و می

                       .)٣(گذارم

                                                           

به روايت امام ابو داود سيستانی, و امام نسائی, و البانی آنرا حسن ارزيابی . )١(
 .ستكرده ا

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )٢(
به روايت امام ابو داود سيستانی, و امام امحد, والبانی آنرا صحيح ارزيابی كرده . )٣(

 .است
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  چهارمدرس سی و 

  گذشت پيامرب اكرم
  

خداوند پيامربش را نامدی از عفو و بخشش و گذشت قرار 
و به او امر كرد از . داده, برای هدايت و رستگاری برشيت فرستاد

  :مردم درگذرد
® $yϑÎ6sù 7πyϑômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî 

É=ù=s)ø9$# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9öθym ( ß#ôã$$sù öΝåκ÷]tã öÏøótGó™$#uρ öΝçλm; 

öΝèδö‘Íρ$x©uρ ’Îû Íö∆F{$# 〈 ]١٥٩: آل عمران[  
و (نرم ]  مردم[= رمحت اهلی, در برابر آنان ) بركت(به {
راف تو, و اگر خشن و سنگدل بودی, از اط! شدی) مهربان
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! پس آهنا را ببخش و برای آهنا آمرزش بطلب. شدند پراكنده می
  }!و در كارها, با آنان مشورت كن

  :و مهچنني او را ارشاد نمود
® ß#ôã$$sù öΝåκ÷]tã ôxxô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# 〈 
  ]١٣: املائدة[
دا عفو كن, كه خ) كار بدشان را(پس تو از آهنا درگذر و  {

  }.دارد نيكوكاران را دوست می
داشت, و در سيامی او  عفو و بخشش را دوست می رسول اهللا 

و بازخواست و رسزنش و مالمت آخرين . زد گذشت موج می
                              .گرفت شد آنرا بكار نمی دوايی بود كه تا جمبور نمی

عفو و و زندگی مباركشان جتسمی است از  سريت آن حرضت 
بخشش و درگذشت و غفران, و آنچه در فتح مكه, جهان شاهد آن 

ساحل عفو اين رسول هدايت و  ای است از اقيانوس بی بود نمونه
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                .رشادت
از مجله تصاوير زيبای عفو آن حرضت اين روايت شاگرد نمونه 

: اند ايشان آورده. است) رضی اهللا عنه(مدرسه رسالت; ابوهريره 
رسبازان پيامرب . گسيل داشت "نجد"مرب گشتی را به سوی پيا

نام داشت, و كدخدای  "ثاممه پرس اثال"كه  "بنی حنيفه"مردی از 
. مردم ياممه بود را اسري كرده, به ستونی از ستوهنای مسجد بستند

                گوئی? چه می! ای ثاممه: نزد او آمده پرسيد پيامرب اكرم 
خوبی نخواهی ديد; اگر مرا بكشی بدان كه  از من جز: او گفت

خونخواهانی دارم, و اگر رها سازی, مرد شكرگذاری را رها 
خواهد  خواهی, آنچه دلت می ای, و اگر مال و ثروت می ساخته

                       .بخواه تا بپردازم
در روز بعد به او رسی . او را رها كرده ترشيف بردند پيامرب خدا 
  ای ثاممه, برای گفتن چه داری?: دندزده فرمو
اگر بكشی, خونم هبدر نخواهد رفت و . آنچه گفته بودم: او گفت
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و اگر منت هناده ببخشی, شكرگذاری را . خونخواهانی دارم
 و اگر مال و ثروت می. ای, و منتت ارج هناده خواهد شد بخشيده

                       .خواهد بخواه تا به تو پرداخته شود خواهی آنچه دلت می
. پيامرب بدون اينكه به او جوابی دهد, او را رها كرده ترشيف بردند

ای ثاممه, حرفی برای گفتن : در روز سوم ترشيف آورده فرمودند
 اگر ببخشی شاكری را بخشيده. آنچه گفته بودم: داری? او گفت

ای, و اگر مال بخواهی  ای, و اگر بكشی صاحب خونی را كشته
                       .ای به تو پرداخت خواهد شد ستهآنچه خوا

  .بدون اينكه تعليقی بزنند دستور دادند او را آزاد كنند رسول اهللا 
هدف از بستن او در مسجد اين بود كه او رفتار مسلامنان و اخالق 
و كردار آهنا و نحوه عبادتشان را به چشامن خود ببيند, سپس با 

  :و اين هدف به ثمر رسيد. د تصميم بگريداراده و آزادی كامل خو
اثامه فورا به نخلستان نزديک مسجد رفت, و پس از اينكه خودش 

و خدمت رسول . را شست و پاک كرد, دوباره به مسجد بازگشت
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ا : هدايت, زانو زده گفت هدُ أَنَّ حممدً هدُ أَنَّ الَ إلهَ إِالَّ اهللاُ, وأشْ أَشْ
ه ورسولُه; كه معبودی نيست مگر اهللا يكتا, و دهم  گواهی می {عبدُ
! , ای حممد}دهم كه حممد بنده و فرستاده اوست شهادت می

سوگند بخدا كه در روی زمني از چهره كسی به اندازه چهره شام 
نفرت نداشتم, و امروز چهره شام حمبوبرتين و عزيزترين چهره در 

سوگند بخدا كه از هيچ دينی چون دين شام نفرت . دمل است
رسبازان شام . تم, و امروز دينت عزيزترين دين نزد من استنداش

                       فرمائيد? مرا در راه عمره دستگري كردند, حاال چه دستور می
اثامه به خاطر اينكه مردم نگويند او زير فشار اسارت, يا به خاطر 
نجات جان خود, ايامن آورده, با وجود قناعتی كه به اسالم پيدا 

  !بود, تا هنگام آزادی كامل ايامنش را اعالم نكرد كرده
ها داده, دستور  پيامرب با آغوشی باز از او استقبال كرده بدو مژده

                .اش را كامل كند دادند تا برنامه عمره
و چون اثامه به مكه رسيد, و قريشيان نور ايامن را در سيامی او 
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ای و  دين نياكانت را  شدهآيا گمراه : ديدند, با تعجب پرسيدند
                !ای? ترک كرده

خري, بلكه هدايت يافته با رسول : او با افتخار رسی باال زده گفت
يک دانه گندم  "ياممه"و سوگند بخدا كه از . ام مسلامن شده اهللا 

         .)١(اجازه فرمايند به شام نخواهد رسيد, مگر اينكه پيامرب اكرم 
كند,  گونه عفو و بخشش قلبهای فوالدی را ذوب میبنگر چ! آری

زند,  و چگونه ابرهای تاريک و كبود كفر و رشک را از دهلا كنار می
گشايد, و  ها می و چگونه قفلهای كينه و بغض و نرينگ را از سينه

چگونه تاريكيهای كفر و گمراهی و رشک را با نور ايامن و اخالص 
                                     ..زدايد از دهلا می

گذشت او از آن زن مكار و  ,و از تصاوير بخشش آن حرضت 
گر هيودی است كه گوشت زهراگني بخورد آن حرضت داد تا  حيله

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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و چون پيامرب از اين توطئه جان سامل بدر برد, از . او را بكشد
دشمنی كه قصد جانش داشت و بدترين خيانت را در حق او روا 

ولی خباثت و نيش اين زن ! رگذشت و او را بخشيدداشته بود, د
برش "بنام  عقرب صفت باعث شد يكی از ياران آن حرضت 

و از آن زن به . به زهر كني او به شهادت رسد "پرس براء بن معرور
         .حكم عدالت قصاص به عمل آمد

 , ايشان می)رضی اهللا عنه(و از اين تصاوير روايتی است از جابر 

مهراه  "نجد"به سوی منطقه  در گشتی با پيامرب خدا : گويند
ای پر از درختان خاردار برای  در راه برگشت در دره. بودم

هر يكی از ما سايه درختی پيدا كرده زير آن . اسرتاحت فرود آمديم
نيز در يک ناحيه درختی يافته,  پيامرب خدا . دراز كشيد

درخت دراز كشيده  شمشريش را به آن آويزان كرده, در سايه آن
                .خوابيدند
. از شدت خستگی مهه بخواب سنگينی فرو رفتيم: گويد جابر می
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را شنيديم كه ما را  ساعتی نگذشته بود كه صدای رسول خدا 
ديديم مردی . برسعت خود را نزد آن حرضت رسانيديم. خواند می

                .دهاتی ذليل و خوار در آنجا نشسته است
وقتی من خواب بودم اين مرد شمشري مرا : فرمودند پيامرب خدا 

چون چشامنم را باز كردم, او را ديدم كه . گرفته, برويم كشيد
حاال چه : به من گفت. شمشري كشيده باالی رسم ايستاده است

و حاال ! اهللا: دهد? به او گفتم كسی تو را از دست من نجات می
                .اينجا نشسته است بينيد كه چگونه در خودتان می

  . )١(سپس پيامرب او را بخشيد و به سزای خيانتش نرسانيد

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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  سی و پنجمدرس 

  جود و سخاوت پيامرب 
در مهه چيز نمونه و اسوه و الگو بودند, جود  پيامرب اكرم 

تواند بتصوير كشد, و  و سخاوت و كرم و بخشش او را قلم نمی
         .زمانه را توان تصور آن نيست حتی خيال ما مردمان اين

او را در . مانند بود های زندگی بی جود و سخاوت او در متامی اليه
و باالترين درجه سخاوت بخشيدن جان . جود و كرم مثالی نيست

در راه خداوند است, كه جان را نزد پيامرب در مقابل راه خدا هيچ 
                .ارزشی نبود

ا يلی شجاع و دلري بود كه كسی را توان وصف پيامرب در راه خد
شجاعت او, و يا ايستادن در صف او نيست, او جانش را برای 

         .ها از مهه به دشمن نزديكرت بود خدا قربان كرده بود, و در معركه
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يارانش را از آنچه . در نرش علم و دانش هنايت سخاوت را داشت
كرد به آهنا  يشه سعی میو مه. آموخت خداوند بدو آموخته بود می

مهه معانی خري و نيكی را بياموزاند, و در آموزش آهنا هنايت نرمی 
گري  خداوند مرا سخت: فرمود و می. و شفقت و مهر را داشت

                                     .)١(خو فرستاده نفرستاده, او مرا معلمی آسان و نرم
 هستم تا آنچه نياز داريد را من چون پدری برای شام: فرمودند و می

         .)٢(به شام ياد دهم
پرسيد, مهراه با جواب  و چون كسی از آن حرضت چيزی می

سؤالش آنچه احيانا طرف نياز داشت و در ذهنش نبود كه بپرسد را 
روزی . آموخت نيز از باب سخاوت و كرم در نرش علم بدو می

آب دريا پاک : ادندايشان جواب د. كسی از پاكی آب دريا پرسيد

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(
 ., و البانی آنرا حسن ارزيابی كردهبه روايت امام امحد, و امام ابوداود. )٢(
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                       .)١(اش حالل است و مرده
وقت پيامرب و زندگی و راحتی او در خدمت آسايش و نيازهای 
مردم بود, او متام وقتش در پی برآوردن حاجات و نيازهای افراد 

توانست دست  كافی است بدانی كه دخرتكی كنيز می. جامعه بود
بخواهد او را بربد تا مشكلش را پيامرب را گرفته هر جا دلش 

         .)٢(برطرف سازد
به  و كافی است در باب جود و سخاوت و كرم رسول خدا 

هرگز از پيامرب : اند گزارش جابر بن عبداهللا گوش دهی كه آورده
         .)٣(نه: چيزی خواسته نشد كه ايشان بگويد

  .نداشت اصال وجود "نه"كلمه  گويا در لغت نامه پيامرب خدا 
هيچ كسی از پيامرب : گويد ; انس بن مالک, میخادم رسول اهللا 

                                                           

 .به روايت امام امحد و اصحاب سنن. )١(
 .به روايت امام ابن ماجه, البانی حديث را صحيح دانسته. )٢(
 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )٣(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

مردی نزد پيامرب آمد, . چيزی نخواست مگر اينكه آنرا به او بخشيد
ی گوسفندی كه فضای بني دو كوه را پر كرده بود را  و ايشان رمه
ای مردم ايامن : آن مرد نزد قوم خود رفته گفت. به او بخشيد

ترسد به  چون كسی كه هرگز از فقر و ناداری نمیبياوريد, حممد 
                              .)١(بخشد مردم می

هدايت و رستگاری فرد فرد جامعه ارزش  برای رسول اهللا 
نزد او دنيای فانی در مقابل ايامن يک فرد پشيزی ارزش . داشت
اگر خداوند كسی را به دست تو : فرمود و به يارانش می. نداشت

         .دايت دهد از دنيا و هر آنچه در آن است برای تو با ارزشرت استه
چه بسا افرادی فقط برای دست يافتن به دنيا ايامن : گفت انس می

ولی قبل از اينكه مهان روزشان برس رسد, غنچه اسالم . آوردند می
شد, و ايامن و اسالم در دهلايشان از دنيا و  در دهلايشان شگفته می

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(
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                              ..گشت در آن است با ارزشرت می هر آنچه
پس از غزوه حنني به صفوان بن اميه سيصد رس  پيامرب خدا 

سوگند به خدا كه پيامرب به : گفت صفوان بعدها می. حيوان بخشيد
من چيزهايی بخشيد, و من در دنيا از كسی چون او نفرت نداشتم, 

را شستشو داد ـ تا جائی كه در دنيا  و او ـ با سخاوت و كرمش قلبم
         .)١(كسی چون او برايم عزيز نبود

سخاومتندترين  پيامرب خدا : گويد می) رضی اهللا عنه(ابن عباس 
عليه (و در ماه رمضان; چون جربيل . ترين انساهنا بود و خريخواه

آمد از هر وقت ديگری  برای قرآن خوانی نزد او می) السالم
پيامرب در سخاوت و نيكی از نسيم وزان نيز . شدند می سخاومتندتر

                        .)٢(سخاومتندتر و با صفاتر بودند
و مهراهانش از حنني  وقتی پيامرب : جبري بن مطعم آورده است

                                                           

 .به روايت امام مسلم. )١(
 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )٢(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

گشتند برخی روستائيان صحرا نشني خود را به او رسانيده,  بازمی
وم خود پيامرب را به سوی خواستند, آهنا با هج از او چيزهايی می
ای كه  های خار كشاندند, يكی از آهنا پارچه صحرائی پر از بوته

در بني آهنا ايستاده  رسول اهللا . روی شانه پيامرب بود را ربود
لباسم را برگردانيد, سوگند بخدا كه اگر به اندازه اين : فرمودند

كردم, و  سيم میداشتم, مهه آهنا را بني شام تق ها چهارپايانی می بوته
                                                          .)١(يافتيد هرگز مرا بخيل و يا دروغگو و يا ترسو نمی

گويا سخاوت و كرم با فطرت پيامرب و طبيعت او رسشته بود, و در 
او حتی قبل از برگزيده شدن به پيامربی . رگهای او جريان داشت

خوب و گفتار شايسته و كردار نيكو, و كرم و  آيتی بود از اخالق
  .سخاوت و بخشش بيدريغ

كنيم; چون فرشته بر پيامرب در  در اولني تصوير اسالم مشاهده می

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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غار حراء نازل شد, و آن حرضت با ديدن اين حادثه هراسان و 
حريان و لرزان خود را نزد مهرسش, مادر مؤمنان; خدجيه كربی 

ا دلداری داده چند مجله گفتند كه تاريخ آهنا رسانيد, ايشان پيامرب ر
بخدا سوگند كه هرگز پروردگارت تو را : نگارد را با آب طال می

كنی,  ذليل و خوار نخواهد ساخت, تو به خويشانت رسيدگی می
كنی, و در  كنی, و به بينوايان كمک می و مستمندان را ياری می

                                            ...دهی سختيهای روزگار مردم را ياری می
اين تصويری است از اين شخصيت نمونه قبل از آنكه آفتاب 

حاال پرتو نور قرآن و . رسالت در قلبش رشوع به تپيدن كند
درخشش ايامن, و شعور و احساس مهراهی رمحان از او چه تابلويی 
م خواهد ساخت, خارج از تصور و خيال ما, و باالتر از توان قل

  .است كه آنرا بتواند نقاشی كند
حرضت انس . مهني بس كه بدانی او را انباری برای انباشتن نبود
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                .)١(كردند پيامرب خدا هيچ چيزی را برای فردا ذخريه نمی: گويد می
برخی از انصاريان : آورده است) رضی اهللا عنه(ابو سعيد خدری 

آن حرضت آنچه  .دست حاجت پيش رسول خدا دراز كردند
سپس بار ديگر آهنا چيزهايی طلب . خواستند به آهنا بخشيدند

سپس بار . كردند, و آن حرضت به آهنا آنچه خواسته بودند, دادند
دگر دست نياز دراز كردند, و آن حرضت هر آنچه خواستند به آهنا 

آنگاه . بود متام شد تا اينكه آنچه نزد پيامرب خدا . تقديم داشتند
 بدانيد آنچه نزد من باشد را هرگز از شام دريغ نمی: فرمودند ايشان

كنم, و هر كس از خداوند عفت و  كنم, و چيزی را ذخريه نمی
رساند, و هر كس از  پاكدامنی بخواهد خداوند او را به مرادش می

نياز خواهد  نياز كند خداوند او را بی خداوند بخواهد كه او را بی
بائی پيشه كند خداوند به او صرب و و هر كس صرب و شكي. ساخت

                                                           

 .به روايت امام ترمذی, و البانی آنرا صحيح شمرده است. )١(
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كند, و به هيچ كس بخشش و ارمغانی به خوبی و  پايداری اهلام می
                                            .)١(وسعت و گشايش صرب و شكيبائی ارزانی نشده است

                                                           

 .به روايت امام ابو داود سجستانی. )١(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  سی و ششمدرس 
  )١( از حقوق مصطفی

 

س بزرگ هناد خداوند ذی اجلالل بر ما بندگان خاكی منتی ب
آن روز كه پيكی از سوی خويش برای هدايت ما گسيل داشت, و 

             .ی او آفتاب تابان هدايت در بني ما تابش گرفت بوسيله
® ô‰s)s9 £⎯tΒ ª!$# ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝÍκÏù Zωθß™u‘ ô⎯ÏiΒ 

ôΜÎγÅ¡àΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ öΝÍκÅe2t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ 

|=≈tGÅ3ø9$# sπyϑò6Ïtø:$#uρ βÎ)uρ (#θçΡ%x. ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β 〈 
  ].١٦٤: آل عمران[

خدا بر اهل ايامن منّت گذاشت كه رسولی از خودشان {
كند و  در ميان آنان برانگيخت كه بر آهنا آيات او را تالوت می
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و ) احكام رشيعت(علم كتاب گرداند و به آهنا  آنان را پاک می
آموزد, و مهانا پيش از آن در گمراهی آشكار  حقايق حكمت می

  }. بودند
اين پيک سعادت و رسول هدايت را بر ما حقی است بس 
بزرگ, و برماست كه از خجالت زمحاتش بدرآئيم و مقام واالی او 
را ارج هنيم, و بشدت مواظب باشيم تا نشايد از ما كوچكرتين 

  .يا تقصريی در برابر او و زمحات بيدريغش رس زند كوتاهی
بر ما,  جای دارد در اينجا به برخی از حقوق آن بزرگوار 

             :ای هر چند گذرا داشته باشيم اشاره
  ..ايامن به او: اول

بر ما دارد, اينست; كه به او ايامن  اولني حقی كه پيامرب اكرم
ی  بپذيريم, و دينش را برنامهآوريم, و دعوتش را با آغوشی باز 

             .زندگی خويش قرار دهيم
باور نداشته باشد, و ايشانرا به  هر كس كه به پيامرب اكرم
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عنوان آخرين پيامرب و پيک خداوند بسوی برشيت نپذيرد, از دايره 
ی پيامربان  هر چند به مهه. شود اسالم خارج بوده, كافر شمرده می

                        .ته باشد و به آهنا ايامن آورده باشدپيش از او باور داش
قرآن; كالم پاک پروردگار يكتا در آيات بسياری, انساهنا را به 

و پذيرفتن دعوت او امر  ايامن آوردن به پيامرب اكرم; حرضت حممد
 /θãΖÏΒ$t↔sù «!$$Î#) ®:ی حق از آن مجله است فرموده. كند می

⎯Ï&Î!θß™u‘uρ Í‘θ‘Ζ9$#uρ ü“Ï%©!$# $uΖø9t“Ρr& 〈 ]پس به خدا و  {].٨: التغابن
                        }ايم ايامن بياوريد پيامربش و اين نور كه نازل كرده

 yϑ̄ΡÎ) šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ §ΝèO öΝs9$ ®: و

(#θç/$s?ötƒ 〈  ]١٥: احلجرات.[  
انی هستند كه به خدا و رسولش مؤمنان واقعی تنها كس{

  }اند, سپس هرگز شکّ و ترديدی به خود راه ندادند ايامن آورده
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و خداوند متعال برصاحت بيان داشته كه پايامل نمودن عقل, 
از مجله اسباب  و كفر ورزيدن به او, و باور نداشتن به پيامرب اكرم

  .هالكت و تباهی و عذاب دردناک اهلی در روز قيامت است
® šÏ9≡sŒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θ—%!$x© ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ 4 ⎯tΒuρ È,Ï%$t±ç„ ©!$# 

…ã&s!θß™u‘uρ  χÎ*sù ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# 〈 ]١٣: األنفال.[  
و هر كه با . زيرا با خدا و پيامربش به خمالفت برخاستند{

خدا و پيامربش خمالفت ورزد, بداند كه عقوبت خدا سخت 
  }.است

ي ": نيز واضح و روشن بيان داشتند كه و پيامرب خدا  الَّذِ وَ
 ٌّ اينِ َ الَ نَرصْ ُودِيٌّ وَ , هيَ ةِ ُمَّ هِ األْ ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ يبِ أَحَ مَ هِ, الَ يَسْ دٍ بِيَدِ َمَّ , نَفْسُ حمُ

ابِ النَّارِ  حَ نْ أَصْ انَ مِ لْتُ بِه إِالَّ كَ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ مْ يُؤْ لـَ وتُ وَ  "ثُمَّ يَمُ
اهُ مُ [ وَ لِمُ رَ   ].سْ

سوگند بدانكه جان حممد در دست اوست, هيچ احدی از {
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باشد و چه مسيحی وخرب من به او ) هيودی(اين امت, چه كليمی 
آنكه بدانچه من با آن فرستاده  برسد, سپس مرگ او را دريابد بی

                        }ام ايامن آورد, از جهنميان خواهد بود شده
  .. پريوی از او : دوم

ايامن آن چيزی است كه با قناعت در دل و جان نشيند, و رفتار و 
  .كردار آنرا به ناميش گذارد

روشنرتين دليل و برهان است بر  وپريوی از رسول خدا
را باور دارند, ولی  كنند پيامرب خدا و كسانيكه ادعا می. ايامن به او

 ی نمیزنند, و از آنچه منع فرموده دور از دستورات او رسباز می

كنند, دروغگويان و  كنند, و از راه و روش و سنت او پريوی نمی
                                          .دغل بازانی بيش نيستند

اند كه رمحت و مهربانيشان تنها از  خداوند متعال فرموده
           .برای پريوان و فرمانربداران پيامرب اوست
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® ©ÉLyϑômu‘uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ä. &™ó©x« 4 $pκâ:çGø.r'|¡sù t⎦⎪Ï%©#Ï9 tβθà)−Gtƒ 

šχθè?÷σãƒuρ nο4θŸ2̈“9$# t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ 

t⎦⎪Ï%©!$# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# 〈 ]األعراف :
١٥٧, ١٥٦.[  

و رمحتم مهه چيز را فراگرفته; و آن را برای آهنا كه تقوا {
آورند,  كنند, و زكات بپردازند, و آهنا كه به آيات ما ايامن میپيشه 

ر خواهم داشت , پيامرب )خدا(مهاهنا كه از فرستاده  *! مقرّ
  }كنند پريوی می» امّی«

و در مقابل نيز پروردگار عامل با رصاحت متام كسانی را كه از 
زنند و با اوامر و فرامني آن  رسباز می دستورات پيامرب اكرم  

                      .كنند را به عذابی دردناک هتديد كرده است ناب خمالفت میج
® Í‘x‹ósuŠù=sù t⎦⎪Ï%©!$# tβθàÏ9$sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍö∆r& βr& öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷FÏù ÷ρr& 
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öΝåκz:ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& 〈 ]٦٣: النور. [  
دا به آهنا كنند بايد برتسند كه مبا آنان كه از فرمان او رسپيچى مى{

  }ا يا عذابى دردآور برسد فتنه
خداوند متعال بندگان را دستور داده تسليم دستورات پيامرب 

ی او باشند, و با جان و دل قوانني و فرماهنای او را  و فرستاده
            :بپذيرند

® Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4©®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù tyfx© 

óΟßγoΨ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& %[ t̀ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% 

(#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ 〈 ]٦٥: النساء.[  
به پروردگارت سوگند كه آهنا مؤمن نخواهند بود, مگر  {

اينكه در اختالفات خود, تو را به داوری طلبند; و سپس از 
 داوری تو, در دل خود احساس ناراحتی نكنند; و كامال تسليم
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 }باشند
  ..دوستی پيامرب خدا : سوم

 ای به گونه عشق و حمبت و دوستی ورزيدن با پيامرب خدا
ی مقام واالی اوست از مجله حقوق آن حرضت  كه شايسته
ی حمبت و  بر هر مسلامنی واجب است كه باالترين درجه. برماست

                             ..كند بزرگرتين و برترين مقام دوستی را نثار پيامرب خدا 
هيچ كس به ايامن دست نخواهد يافت ": فرمودند رسول خدا 

ی  مگر اينكه من نزد او از فرزندان و پدر و مادرش و از مهه
            )١(."انساهنای ديگر عزيزتر و حمبوبرت باشم

را دوست ندارد مؤمن نيست, هر چند  پس كسی كه پيامرب خدا 
بني مسلامنان و با آداب و رسوم آهنا نامش اسالمی باشد و در 

                                                           

َعِنيَ ")١( النَّاسِ أَمجْ هِ وَ الِدِ وَ هِ وَ لَدِ نْ وَ يْهِ مِ بَّ إِلَ ونَ أَحَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ به [ "الَ يُؤْ
  ].روايت بخاری و مسلم
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  .زندگی كند
 ی مؤمن; رسول خدا  ی حمبت آن است كه بنده و باالترين درجه

                    .را بيش از خود دوست داشته باشد
ای : گفتند برسول خدا ) رضی اهللا عنه(روزی حرضت عمر 

رت من شام را جز از ذات خود از هر چيز ديگری بيش! رسول خدا
  .دوست دارم

: پيامرب اين درجه از ايامن را برای عمر نپسنديد و به ايشان فرمودند
نه, قسم بذات او كه جانم در اختيار اوست, بايد مرا بيش از جان 

  .خود دوست داشته باشی
قسم بخدا : ای جديد گفت عمر به خود برگشت و با عزم و اراده
           .عزيزتريدكه شام حاال از جانم نيز برايم حمبوبرت و 

 .ی كامل ايامن رسيدی حاال به درجه: فرمودند آنگاه رسول خدا 
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)١(           
عمر با مراجعه نفس خود, دريافت كه ارزش و جايگاه او نزد ! آری

و اين پيامرب در حقيقت . پروردگارش در پرتو ايامن و اسالم است
ی داده, به دست او را گرفته از منجالب پستيها و حيوانيت رهائ

و ارزش مؤمن در . درجه واالی انسانيت رهنمون ساخته است
و حمبت رسول پاک رمز حمبت و عشق .. ايامن اوست نه در جان او

  .ورزيدن به آرمان دينی است كه او رهرب آن است
و نزد مؤمن دينش از جان و مال و مهه جهان و جهانيان عزيزتر 

  .است
ا بر بسياری از انساهنا پوشيده عمر با درک اين حقيقتی كه چه بس

گردد, با ايامن واخالص اقرار كرد كه او پيامرب را بيش از جانش  می
       .دوست دارد

                                                           

 ].به روايت امام بخاری[ )١(



٤٠١ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  ..دفاع از او: چهارم
در زمان زندگی و پس از  اين از مهمرتين حقهای پيامرب اكرم 

  .وفاتشان است
در زمان زندگيشان; ياران و شاگردان مكتب رسالت به هبرتين 

اما پس از وفاتشان; اين حق را . رت اين حق را بجای آوردندصو
توان با دفاع از راه و رسم و روش و سنت او چنانچه مورد  می

هجوم كينه توزان, و يا حتريف نادانان, و يا زبان كجی و دست 
           .درازی دشمنان قرار گرفت, بجای آورد

ی  وبزرگوارانهومهچنني با دفاع از شخصيت واال و مقام ارمجند 
ايشان چنانچه ابله و نادانی با زشتی و مسخره به ايشان اشاره كرد, 

                    .ای ناشايست وصف نمود و يا ايشان را بگونه
متأسفانه امروزه شب تاريک نادانی و جهالت بر جهان لنگر 
انداخته و ابلهان و نادانان بسياری با روشهای موذيانه و شيطانی 

و به دين واالی پروردگار يكتا و به  ساحت رسول خدا  خود به
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ی زيبا و سعادت آفرين اسالم را مسخ  تازند, و چهره مسلامنان می
                             .دهند گونه جلوه می

های زهراگني كينه  بر هر مسلامن واجب است در برابر اين محله
ی  با استفاده از مههتوزان قد علم كند, و با متام توان و نريو و 

دفاع كند, و  وسائل فن آوری از ساحت و مقام پيامرب اكرم 
و نرينگ و هبتان اهريمنان را به   دروغ دروغگويان, و مكر و حيله

                             .حلقومشان بازگرداند
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  سی و هفتمدرس 

  )2(از حقوق مصطفی 
  

بر  امن; پيامرب خدا ی گذشته به برخی از حقوق پيک آس در جلسه
در اينجا به مواردی ديگر از . امت اسالم اشاره كرديم

                    .كنيم مسئوليتهايامن در قبال آن مقام واال اشاره می
  دعوت به مكتب او: پنجم

برد كه  انسانيت در زير آوارهای جهالت و نادانی برس می
در پرتو زمحات تابيدن گرفت, و ما  آفتاب رسالت پيامرب خدا 

بيدريغ او از زير بار انسان پرستی رهايی يافته به رشف تنها 
حال بايد زمحات او را جربان نموده . خداپرستی نايل گشتيم

رسالت و پيام بيدارگر و زندگی آفرين او را به رسارس جهان و 
و برشيت را بسوی مكتب رهايی بخش و آزادی . جهانيان برسانيم
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           .خواه او دعوت كنيم
پيام مرا بديگران  )١(."بلغوا عنی ولو آية ":فرمايند می پيامرب خدا 

           .برسانيد, حتی اگر يک آيه باشد
اگر خداوند يک انسان را توسط تو هدايت ":فرمايند و مهچنني می
                    )٢(."ی نعمتهای دنيا برايت با ارزشرت و مفيدتر است بخشد, از مهه

خواهند در روز  می )٣(."مكاثر بكم يوم القيامة":مودند كه ايشانوفر
           .قيامت با انبوه مجعيت پريوان خود افتخار ورزند

و با دعوت مردم بسوی خداوند و پرستش او و رهايی از قيد و 
بندها و غالمی و شهوهتا و آزها و بردگی انساهنا, و پيوستن آهنا 

  .برآورده خواهد شد پيامرب اكرم  بدين مبني اسالم اين آرزوی
و دعوت مردم بسوی دين او  ندا شدن با پيامرب خدا  البته هم

                                                           

 ].به روايت امام بخاری[ )١(
 ].به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری[ )٢(
 ].به روايت امام امحد و اصحاب سنن[ )٣(
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رشفی است بس بزرگ كه قرآن آنرا در كنار مسئوليت واالی نبوت 
           :نام برده است

® ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁt/ O$tΡr& Ç⎯tΒuρ 

©Í_yèt6̈?$# 〈 ]١٠٨: يوسف.[  
اين طريقه و راه من است كه من و هر كس پريو من است : بگو{

  }.بر پايه بصريت و بينايی به سوی خدا دعوت می كنيم
ی تک تک افراد اين امت است كه برای بجای آوردن  پس شايسته

هايشان هناده قد علم كنند, و مردم را  مسئوليتی كه خداوند بر شانه
ت ناميند و از زشتيها و پليدهيا برحذر داشته به بسوی خدا دعو

                    .زيبائيها و نيكيها و سعادت در دو جهان بخوانند
  :خداوند در وصف اين امت چنني فرموده است

® öΝçGΖä. uöyz >π̈Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâß∆ù's? Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ 
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šχöθyγ÷Ψs?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑø9$# tβθãΖÏΒ÷σè?uρ «!$$Î/ 〈 ]آل عمران :
١١٠.[  

] برای اصالح جوامع انسانی[شام هبرتين امتی هستيد كه  {
پديدار شده ايد, به كار شايسته و پسنديده فرمان می دهيد و از 

از روی حتقيق, معرفت, [كار ناپسند و زشت بازمی داريد, و 
  }.به خدا ايامن می آوريد] صدق و اخالص

  ..در زندگی و پس از وفاتشاناحرتام ايشان : ششم
است كه متأسفانه  اين نيز از مجله حقوق پيامرب اكرم 

          .كنند بسياری از مردم در بجای آوردن آن كوتاهی می
          :فرمايند پروردگار عامليان می

® !$̄ΡÎ) š≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x© #\Ïe±t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡuρ ∩∇∪ (#θãΖÏΒ÷σçGÏj9 «!$$Î/ 

⎯Ï&Î!θß™u‘uρ çνρâ‘Ìh“yèè?uρ çνρãÏj%uθè?uρ çνθßsÎm7|¡è@uρ Zοtò6ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ 〈 
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  ].٩ – ٨: الفتح[
تا  )٨(. ايم دهنده فرستاده دهنده و بيم تو را گواه و مژده {

به خدا و پيامربش ايامن بياوريد و ياريش كنيد و بزرگش داريد و 
  }. خدا را صبحگاه و شامگاه تسبيح گوييد

 اين آيه ما را امر می ":گويند ; يكی از مفرسان نامور میابن سعد

كند به ادای واالترين مراتب احرتام و تقدير و بزرگی خدمت 
و ادای حقوق ايشان, چه بسا كه ايشان را فضل و  ,رسول خدا 

                  ."منتی است بس بزرگ بر گردهنايامن
او را بسيار  , صحابه كرام و ياران و شاگردان مكتب رسول اهللا

مانند او را احرتام  شمردند و بصورتی بسيار نمونه وبی عظيم می
زد در مقابلش در  دانستند, اگر حرف می گذاشتند و بزرگ می می

نشستند كه  كامل ادب و احرتام آنچنان ساكت و آرام و خاموش می
هايی نشسته و آنان از ترس اينكه مبادا  گويا بر رسهايشان پرنده

                                                                  !خورند بپرد تكان نمی پرنده
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  :و وقتی خداوند متعال برای تربيت مؤمنان فرمودند
® $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#þθãèsùös? öΝä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏNöθ|¹ 

Äc©É<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρãyγøgrB …çµs9 ÉΑöθs)ø9$$Î/ Ìôγyfx. öΝà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 βr& 

xÝt7øtrB öΝä3è=≈yϑôãr& óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρâßêô±s? 〈 ]٢: احلجرات.[  
صدای خود را فراتر از صدای ! ايد ای كسانی كه ايامن آورده {

و داد و فرياد (پيامرب نكنيد, و در برابر او بلند سخن مگوييد 
عضی بلند صدا آن گونه كه بعضی از شام در برابر ب) نزنيد
  }!دانيد كنند, مبادا اعامل شام نابود گردد در حالی كه نمی می

كه نزديكرتين صحابه به ايشان, و   ابوبكر پدر خانم آن حرضت 
چون وزير و مستشار اول آن حرضت بودند خدمت پيامرب رسيده 

بخدا سوگند, پس از آمدن اين آيه با شام : با كامل ادب عرض كردند
زند آرام سخن خواهم  درگوشی با شام حرف میچون كسی كه 
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          .گفت
توان بصورت;  را می: اما احرتام آن حرضت پس از وفاتشان

پريوی از راه و رسم ايشان, قيمت و هبا دادن به دستوراتشان, و به 
جان ودل پذيرفتن احكام و فرامينشان, و رعايت كامل ادب در 

و سخنان افراد و يا مذاهب  مقابل سخنانشان, و ترجيح ندادن آراء
          .به اثبات رسانيد ,بر حديث پيامرب اكرم 

مسلامنان بر اين اتفاق نظر دارند : فرمايند می) رمحه اهللا(امام شافعی 
كه برايش  كه بر هيچ كسی جايز نيست سخنی از پيامرب اكرم 

          .ثابت شده است را بخاطر سخن هيچ احدی كنار بگذارد
درود و سالم فرستادن بر پيامرب هرگاه نام و ياد او به ميان : هفتم
  ..آمد

سالم   خداوند متعال مؤمنان را امر فرموده مهواره بر پيامرب خدا 
          :و صلوات و درود بفرستند
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® ¨βÎ) ©!$# …çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρ tβθ=|Áãƒ ’n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $pκš‰r'̄≈tƒ 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ $̧ϑŠÎ=ó¡n@ 〈 ]األحزاب :
٥٦.[  

ا كسانى كه . فرستند خدا و فرشتگانش بر پيامرب صلوات مى {
 ايد, بر او صلوات فرستيد و سالم كنيد; سالمى نيكو ايامن آورده

{  
خوار وذليل بادا آن كسی كه يادی از من  ":فرمايند می پيامرب خدا 

           )١(."نفرستاد جلويش شد و بر من درود
نزديكرتين مردم به من در روز قيامت, كسی است كه ": و فرمودند

  )٢(."بيش از مهه بر من سالم و درود فرستاده
                                                           

َّ ": قَالَ ) ١( يلَ لّ عَ ه فَلَمْ يُصَ نْدَ تُ عِ لٍ ذُكِرْ جُ مَ أَنْفُ رَ غِ به روايت امام مسلم ( "رَ
 )نيشابوری

ةَ إِنَّ أَوْ ") ٢( الَ َّ صَ يلِ مْ عَ هُ ثَرُ , أَكْ ةِ يَامَ مَ القِ به روايت امام ترمذی, و [ "ىلَ النَّاسِ يبِ يَوْ
 ].استاد البانی حديث را حسن برشمرده
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بخيل آن كسی است كه نام من نزدش به ميان آمد و بر من : و فرمودند
  )١( .درود و سالمی نفرستاد

گر مسلامنی نام معرفتی و كم لطفی است ا فائی و بیو واقعا از بی
رسور و سيد برشيت را بشنود, سپس در كامل بخل و  رسول خدا 

                          !توجهی صلواتی و درودی جان نثار آن مقام واال نكند بی
جالء "كتابی دارند بسيار ارزشمند به نام ) رمحه اهللا(امام ابن القيم 

فوائد سالم و درود  بسياری از "األفهام فی الصالة علی خري األنام
جای دارد . را در آن متذكر شده است فرستادن بر پيامرب اكرم 
  .رسی به اين كتاب بزنی

  ..دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنانشان: هشتم
          :فرمايند خداوند متعال می

                                                           

َّ ": قَالَ ) ١( يلَ لّ عَ لَـمْ يُصَ ه وَ نْدَ تُ عِ نْ ذُكِرْ يلُ مَ بَخِ به روايت امام امحد و امام [ "الْ
 ].حيح دانستهترمذی, و استاد البانی حديث را ص
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آورده باشند, يابى مردمى را كه به خدا و روز قيامت ايامن  نمى {

ورزند دوستى  وىل با كسانى كه با خدا و پيامربش خمالفت مى
كنند, هر چند آن خمالفان, پدران يا فرزندان يا برادران و يا قبيله 

خدا بر دلشان ايامن  رقم زده و به روحى از خود . آهنا باشند
  }.ياريشان كرده است

ياران  حمبت ورزيدن با شاگردان و: و از دوستی و حمبت اوست
و صحابه او, و احرتام گذاشتن به آهنا, و شناختن جايگاه و مقام 
وااليشان, و ذكر خريشان, و پريوی از آهنا, و طلب آمرزش و 
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

مغفرت اهلی برايشان, و زبان درازی نكردن در حقشان, و 
سكوت كردن بر آنچه بني آهنا روی داده, و دشمنی با هر كسی 

آهنا را به بدی ياد كند, و يا به كسی كه با آهنا دشمنی ورزد, و يا 
ی وصل بني ما و  چرا كه آهنا حلقه. از آهنا توهني روا دارد

اند, و در راه رساندن دين و قرآن و فرامني پيامرب  پيامربمان بوده
بزرگوارمان جان و مال و روح و روانشان را فدا كرده, چه جان 

                          .اند فشانيها و رشادهتا و ايثارها كه نكرده
و مهچنني از حمبت رسول خداست كه اهل بيت ايشان اعم از; 
مهرسان و دخرتان و نوادگان و خويشان آن حرضت را احرتام 
بگذاريم, و از آهنا در مقابل زبان درازهيای نادانان و ابلهان دفاع 

          .روی نكنيم كنيم, و در حقشان افراط نورزيم, و غلو و زياده
های حمبت رسول خداست; دوست داشتن علام و  و از نشانه

دانشمندان اهل سنت, و حتقري و اهانت نكردن آهنا, و زبان 
درازی نكردن در حقشان, چرا كه آهنا رسبازان و خادمان سنت 
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                  .دارند هستند, و آنرا زنده نگه می  و راه و روش پيامرب خدا 
يامرب خداست كه با دشمنان او; از كافران های دوستی پ و از نشانه

و منافقان و گمراهان گرفته تا بدعت سازان و نوآوران در دين 
          .دشمنی ورزيم

روزی مردی از هواپرستان و بدعت فروشان به امام ايوب 
خواهم از شام يک كلمه بپرسم? ايشان از روی  می: سختيانی گفت

ای كه  و از شدت دشمنی ,اكرم حمبت و احرتام زيادشان به پيامرب 
ی  اش را از او برگردانيد و با اشاره با بدعتگران داشتند چهره

ای از تو بشنوم چه  انگشت به او فهامند كه حارض نيستم نيم كلمه
                                          !رسد به يک كلمه
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  سی و هشتمدرس 
  حمبت پيامرب اكرم 

های پرفروغ ايامن  از نشانه رب خدا حمبت و دوستی پيام
را  و آيا امكان دارد مسلامنی پيامرب اكرم . بخداوند متعال است

آن رسول هدايت و پيک سعادتی كه ما را ! دوست نداشته باشد?
از باتالقهای ظلمت و تاريكی و جهالت بريون كشيده, به راه ايامن 

رستگاری كه  آن آفتاب سعادت و. و نور و رستگاری هدايت نمود
ما را از آتش سوزان كفر و بندگی و ذلت و خوارهيا نجات داد و در 

          !...ما روح آزادگی و شهامت و مردانگی و يكتاپرستی دميد
  ...جان و مال و پدر و مادر و فرزندان ما فدای او بادا

شود,  هيچ يک از شام مؤمن واقعی نمی: فرمايند می پيامرب خدا 
كه من نزد او از فرزند و پدرش, و متام انساهنا عزيزتر تا آن زمان 
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                  .)١(نباشم
ی ايامن است بايد در كالبد  كه نشانه حمبت و دوستی پيامرب اكرم 

چه . هر انسان از حمبت و عشق ورزيدن او بخودش نيز بيشرت شود
كه او آن كسی است كه انسانيت تو را بتو شناسانيد, و تو را از 

با لباس زيبای انسانيت و بنده . پوستني كلفت حيوانيت نجات داد
پس شايسته است از هبر . آفريدگار بودن, تو را زينت بخشيد

          .انسانيت خويش نيز او را بيش از خود دوست داشته باشی
كه از ياران بسيار ) رضی اهللا عنه(روزی حرضت عمر بن اخلطاب 

 در عشق و حمبت بدان حرضت نمونهبود, و  نزديک پيامرب اكرم 

ای صادق و مردی واال بود, و در پوستني خود از فرط حمبت 
ای رسول : آمده گفت گنجيد, نزد پيامرب خدا  برسولش نمی

                  !شام نزد من از مهه چيز و مهه كس جز خودم عزيزتری! خدا

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

دانسته, و از ی واالی حمبت را كامل ايامن ن اين درجه پيامرب اكرم 
نه, قسم بدان ذات : او انتظار حمبتی بيش از اين نموده, بدو فرمود

ی كامل ايامن آن است كه از  پاكی كه جانم در اختيار اوست, درجه
                  .جانت نيز نزد تو عزيزتر باشم

عمر خود را بازيافت و در يک حلظه به مكانت و حق پيامرب بر او 
حاال, بخدا سوگند كه شام از جانم نيز برايم اما : نگريسته گفت

ی رسشار از صداقت را از  اين رتبه آنگاه پيامرب خدا . عزيزتری
          )١( !اآلن ای عمر: او پذيرفته فرمودند

اآلن حقيقت را دريافتی و آن را بر زبان راندی, و ! يعنی; ای  عمر
          ...ی كامل ايامن نايل آمدی به درجه

ی دريافت حقيقت و كامل  دليل وفا و نشانه پيامرب خدا حمبت 
          ..ايامن در انسان مؤمن است

                                                           

 .به روايت امام بخاری. )١(
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حمبت ورزيدن به پيامرب اكرم رشف و مكانتی است كه مهگان 
خودپرستان و اهل بدعت و نوآورهيا در دين, و . ادعای آن را دارند

ی قربپرستان و جادوگران و آدمهای شياد و دغل باز و حتی بسيار
زنند, و شعار  می از فاسقان و فاجران نيز دم از حمبت رسول خدا 

اما واقعيت اين است ! اند دوستی و حمبت او را ورد زبان خود كرده
كه حمبت رسول خدا به شعار و يا ادعا نيست, بلكه اين دوستی بايد 

واقعی و صادقانه باشد, و بدون شک دوستی صادقانه و حمبت 
ست چون; اطاعت و فرمانربداری از حمبوب در هاي واقعی را نشانه

آنچه دستور داده, و دوری از آنچه باعث كدورت و ناراحتی و يا 
 های حمبت رسول خدا  و مهچنني از نشانه. شود خشم حمبوب می

اين است كه خداوند را تنها به روشی كه او دستور داده, و به دينی 
خواهد,  چه دل انسان مینه بر طبق آن. كه او آورده بايد عبادت كرد
های خود, و نه بر طبق رسم و رسوم  و نه بر طبق بدعتها و خواسته

                                                          .و من درآورهيای برخی آدمهای نادان و يا مغرض
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

متامی امت من وارد : فرمايند می از اينروست كه رسول اكرم 
خواهد, و از داخل  كسی كه خودش نمیشوند, مگر  هبشت می

و چه كسی از رفتن به هبشت : گفتند! ورزد شدن به هبشت ابا می
هر كس از من پريوی و : ابا دارد? آن حرضت فرمودند

شود, و هر كس از من رسپيچی  فرامانربداری كند وارد هبشت می
                                          .)١(كند در حقيقت از رفتن به هبشت رس باز زده است

در برگزاری مراسم   ی پيامرب اكرم پس حمبت و دوستی صادقانه
خوانيها, و يا رسودن برخی  والدت, و يا سوگوارهيا, و روضه

قصائد و شعرهای آميخته با افراطگرهيا و تندروهيا و تعريفهای 
واقعيت دوستی ورزيدن و حمبت به رسول . بيجا و نادرست نيست

در; پريوی از راه و رسم او, و احرتام به دين او, و زنده  اكرم 
كردن سنت و اخالق و زندگی او, دفاع از او و از گفتار و كردار 

                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری. )١(
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او, و بر رس و چشم هنادن دستورها و فرماهنای او, و ابراز احرتام و 
اجالل او در هنگام سخن گفتن از او, و صلوات و درود فرستادن 

كش به ميان آمد, و دوری از خودسازهيا و بر او هر وقت نام مبار
من درآورهيای افراد نادان و مغرض در دين و رشيعت او, و 

دوستی با ياران او و دفاع از آهنا, و احرتام و تقدير از رشادهتا و 
بزرگيها و زمحتهايشان, و دشمنی و مقابله با هر آنكسی كه راه و 

د, و يا با رشيعت و ده را مورد هجوم قرار می رسم پيامرب اكرم 
رسايد, و يا ياران پيامرب خدا  قانون و دين و مرام او كوس جنگ می

 هايش كه دين را از زبان آن حرضت  پرورده و شاگردان و دست
اند را مورد اهانت و متسخر قرار داده از مكانت و  به ما رسانده

و هر كس . كند كاهد; و در چنني مواردی جتلی می جايگاهشان می
زی از اين موارد را پايامل كرد, در حقيقت از دوستی پيامرب خدا چي
 ی خمالفتش با اين موارد از جاده فرسنگها دور است و به اندازه 

                                                                                          .ی مستقيم و راه حق لغزيده است
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         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

هر كس در اين راه و رسم و : فرمايند می اكرم  بطور مثال; پيامرب
آئني ما چيزی كه از آن نيست بيفزايد, مردود و غري قابل قبول 

          .)١(است
به شدت از نو آورهيا و من درآورهيا دوری : فرمايند و مهچنني می

كنيد, چرا كه هر چيز جديد و نو آوری در دين بدعت و نادرست 
          .)٢(است
سالم توسط پروردگار يكتا بصورت متام و كامل بر پيامرب اكرم دين ا
  نازل شده, و آن حرضت آنگونه كه شايسته بود, دين را به ما

  :رسانيدند, و خداوند متعال در هنايت فرمودند
مُ  ® كُ يتُ لَ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ كُ لْتُ لَ مَ مَ أَكْ يَوْ الْ

الَ  سْ   ]. ٣: مائدة[ 〉مَ دِيناً اإلِ
                                                           

 .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
 .به روايت اصحاب سنن. )٢(
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ت (دين شام را برايتان كامل كردم و  )احكام(امروز ...  { با عزّ
نعمت خود را بر شام  )بخشيدن به شام و استوار داشتن گامهايتان

تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئني خداپسند براي شام 
  .}...برگزيدم

ن و دشمنان زيرک, با وجود متام اينها, متأسفانه برخی از خودپرستا
آورند و بر پيشانی دين  و يا دوستان نادان چيزهايی از خود درمی

چسبانند, و اين بدعتها و نوآورهيا و من درآورهيا را جالب و زيبا  می
های حمبت و  كنند آهنا از داليل و نشانه و نيكو شمرده, ادعا می

ه و احيانا ظلم و ستم و پستی آهنا ب. است دوستی رسول پاک 
دهند, و  دروغهايی نسبت می رسد كه بر پيامرب خدا  ای می درجه

: گويند سازند, و می می حديثها و روايتهايی بر زبان آن حرضت 
                                                                                  !گوئيم, نه بر عليه او ما به نفع او دروغ می

دان غافلند از اينكه اين كارشان بزرگرتين توهني و اين جاهالن نا
ترين راههای گمراهی و ضاللت  ترين خيانت و از پست زشت
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آهنا با اين كارشان ناخواسته و يا نادانسته با خنجر زهراگني . است
 آيا اين كوته فكران بخود مغرور نمی! شكافند ی دين را می سينه

آئني پروردگار كامل است  دانند كه دين خداوند و رشيعت اسالم و
                                                  !درآورهيای آهنا ندارد? و هيچ نيازی به دروغها و من

ی پيامرب, و شاگردان و  و مهانطور كه اشاره رفت; احرتام مدرسه
های مكتب رسالت, و ياران و دوستان آن حرضت  پرورده دست

ن خويش را در راه به ثمر رسيدن كه جان و دل و روح و روا
درخت جاويدان اسالم فدا كردند, از احرتام و اقرار به مكانت و 
جايگاه رسول پاک پروردگار است, و اهانت و يا ناسزا گفتن آهنا 

                                  .رساند هنايت پستی و رذالت و بدطينتی را می
شنام و ناسزا گفتن يارانش بشدت از د و از اينروست كه پيامرب 

ياران و دوستان مرا دشنام و ناسزا : فرمايند برحذر داشته, می
اگر كسی از شام به اندازه كوه احد طال و جواهرات در راه . مگوئيد
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خداوند صدقه دهد, ارزش آن چون يک مشت, و يا حتی نيم 
                  .)١(اند نخواهد بود مشت, از آنچه آهنا در راه خداوند بخشيده

چون كه امروز درخت تنومند اسالم رس بر آسامن افراشته و در 
هنايت عزت و رشافت است, و خدمت به آن مايه رسافرازی و 

مهراه با آن حرضت در  فخر است, در حاليكه ياران پيامرب اكرم 
ی رسشار از ظلم و جور و  روزهای سخت و وحشتناک جامعه
ان در دست خود نگاه داشته ستم, اسالم را چون أخگر سوز

زد از آن پاسبانی  بودند, و در آنروزهايی كه اسالم تازه جوانه می
                  .كردند, و در ساعتهای نياز در راه آن جانفشانی كردند

وجدان با  و امروز برخی مغرضان سودجو, و مذهب فروشان بی
ق و كامل وقاحت پا بر ضمري خود هناده, عقل و منطق و اخال

احرتام را پايامل كرده با جسارت و تندخوئی ياران و دوستان 

                                                           

  .به روايت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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دهند, و بر  را مورد لعن و نفرين قرار می مكتب رسول اهللا 
وزيران و مستشاران و پدر زهنای پيامرب; حرضت ابوبكر و 

فرستند, و مادر مؤمنان عائشه صديقه را  حرضت عمر لعنت می
براءت و پاكدامنی ايشان را از بدآنچه خداوند در سوره مباركه نور 

و سپس با كامل پر روئی ادعا . زنند آن بيان داشت, هتمت ناروا می
را دوست دارند, و با اين حركتهای زشت و  كنند رسول خدا  می

                                                  !!..كنند دفاع می نابجا از خانوداه و اهل بيت پيامرب اكرم 
ز مجله اين سودجويان كينه توز, و يا دوستان نادان آهنائی هستند و ا

ی  را از مقام و رتبه كه چون مسيحيان و هيوديان پيامرب اكرم 
برشيت باال برده, او را با اوصاف و تعريفهايی كه تنها سزاوار 

                  .كنند خداوند متعال است ياد می
بشدت از اينكه در مورد او  و اين در حالی است كه رسول خدا 

چون : اند روی و افراط و تندروی شود بازداشته و فرموده زياده
مسيحيان مرا وصف و ثنا نكنيد و در حق من تندروی و افراط 
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ی پروردگارم هيچ نيستم, پس بگوئيد;  نورزيد, من جز بنده و برده
                                          .)١(ی او ی خدا و فرستاده بنده

و جای بسيار تعجب است كه با وجود اين سخن واضح و روشن 
يابی كه از پيامرب رزق  امروزه برخی افراد نادان را می پيامرب خدا 

 طلبند, و از آن حرضت می و روزی و يا شفای بيامرانشان را می

خواهند آهنا را از سختيها و خطرها نجات دهد, و از او چيزهايی 
متنا دارند كه تنها خداوند توان برآوردن آهنا را دارد, و  خواهند و می

ها  شايسته نيست جز از خداوند از كسی ديگر چنني خواسته
                                          .ودعاهايی طلب شود

كنند كه اين حركتهای  سپس با كامل وقاحت و جهالت ادعا می
های حمبت  از نشانه اكرم بيجا و خمالف با اسالم و فرامني رسول 

اين كارهای خود ساخته اگر چه . است و دوستی آن حرضت 

                                                           

 .اریبه روايت امام بخ. )١(
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ناميد در حقيقت جز عالمت جهل و نادانی  در ظاهر براق و زيبا می
ی هيچ چيز  نشانه و رشک و خمالف با خداوند و رسول پاكش 

                                          !تواند باشد ديگری نمی
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  سی و هنمس در

  پيامرب پارسا 
  

حقيت دنيا را بخوبی درک كرده بود, و  خدا  رسول
دانست  او می. كرد رسعت دگرگونی روزگار را بخوبی حس می

و سفر دنيا سفری است بسيار . ايست برای آخرت دنيا مزرعه
كوتاه; چون آن مسافر صحرا كه حلظاتی زير سايه درختی 

از اينرو . دهد اهش را ادامه میاسرتاحت نموده سپس برخواسته ر
جايگاهی بيش از آنچه دارد را  بود كه هرگز دنيا نزد رسول اكرم 

و آن حرضت زندگی پارسايان و مستمندان را بر زندگی . نيافت
ثرومتندان ارسافكار و از خود راضی ترجيح داد, و روزی گرسنه 

و بود و صرب و شكيبائی آذوقه راهش, و روزی سري بود و شكر 
                                  .سپاس نغمه دل و جانش
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و چه بسا پريوانش را از خطر ذوب شدن در دنيای فانی و از فتنه و 
فسادهای آن و غرق شدن در شهوهتا ولذهتای زود گذر آن برحذر 

دنيا شريين و باصفاست, و : فرمودند می آن حرضت . داشت می
پس از دنيا و . كنيد نگرد كه چه می میخداوند شام را بر آن گامشته و 

زنان هبراسيد, چرا كه اولني فتنه و آزمايش بنی ارسائيل در زنان 
                                  .)١(بود

بخوبی دريافته بود كه دنيا آرامگاه و رسای  كسی  رسول اكرم 
است كه او را دگر رسائی نيست, و هبشت كسی است كه از اخالق 

بار : فرمود و مهيشه می. ای نربده است شهای انسانی هيچ هبرهو ارز
هيچ زندگی و سعادتی چون زندگی و سعادت و صفای ! اهلا

                  .)٢(آخرت نيست
پيامرب بشدت با فقر و تنگدستی در ستيز بود, و فقر را برادر كفر, و 

                                                           

 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )١(
 .به روايت امام مسلم نيشابوری. )٢(
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در و دين اسالم نيز تا بدانجا با فقر . شمرد راهی بسوی آن می
جنگ بود كه مال و ثروت را در ادای عبادهتا و اركان اسالم چون 
حج و زكات سهيم قرار داد, و كار و تالش و كوشش كه باعث 

شود را نامد  عزت نفس و ساختار شخصيت اجتامعی فرد می
شخصيت مسلامن قرار داده, دست باال را بر دست پايني برتر 

ل و ثروت ودارائی دنيا از با وجود مهه اينها اجازه نداد ما. شمرد
زده بر دل رخنه كند, و مهواره چشمهايش به آخرت و  دست جست

زندگی پس از مرگ دوخته بود, و قلب و دلش را از متام پريشانيها 
و اين بود كه دنيا . و ناراحتيهای دنيايی پاک و خالی نگه داشته بود

:  فرمود میو . زد دويد و پيامرب دست رد بر سينه آن می بسوی او می
من در دنيا تنها چون مسافری هستم كه زير سايه ! مرا چه بدنيا?

 درختی برای چند حلظه اسرتاحت نموده سپس آنرا رها كرده می
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                                                          .)١(رود
 عمرو بن احلارث برادر مادر مؤمنان جويرية; مهرس پيامرب اكرم 

پس از وفاتشان هيچ مال و منالی از خود  پيامرب خدا : گفتند
ای و نه كنيزی,  بجای نگذاشتند, نه ديناری, و نه درمهی, و نه برده

و . شدند و نه هيچ چيز ديگری, مگر قاطر سفيدی كه سوارش می
اش و قطعه زمينی كه آنرا برای مسافرانی كه توشه راهشان  اسلحه
                                  .)٢(كشيد صدقه كرده بودند ته می

آری; اين متام دارايی و ثروت رسور دو جهان, و سيد و آقای 
انساهنا از روز ازل تا روز ابد, و آقا و سيد و رسور و عزيز جان و 

صلوات و درود و ثنای اهلی بر او بادا, و پدر و مادر و . دمل است
  ...جان و مهرس و فرزندم فدای او 

ايست كه نپذيرفت پيامربی پادشاه گونه باشد, و  هاو آن وارست
                                                           

          .اند كه اين حديث حسن صحيح است به روايت امام ترمذی, و ايشان گفته. )١(
 .به روايت امام بخاری. )٢(
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                  . ی پروردگار و پيام آور او باشد ترجيح داد كه بنده و برده
ای از او جدا  كه حلظه ابوهريره يار و شاگرد حمبوب پيامرب خدا 

 در حمرض پيامرب اكرم ) عليه السالم(جربيل : شد آورده است نمی
جربيل . ای از آسامن فرود آمد نگريست, فرشتهنشست و به آسامن 

ايست كه از روزی كه خداوند او را آفريده تا به  اين فرشته: گفت
چون فرشته رس رسيد . امروز هرگز از آسامن فرود نيامده است

پروردگارت مرا بسوی تو فرستاده است; آيا تو را ! ای حممد: گفت
                                          ای?  پادشاهی قرار دهم, يا بنده و فرستاده

ای حممد, در مقابل پروردگارت : گفت جربيل به پيامرب خدا 
خواهم بنده و فرستاده او  می: فرمودند پيامرب خدا ! فروتن باش

          .)١(باشم
ای بود از تواضع و فروتنی و زهد و  آينه زندگی پيامرب اكرم 

                                                           

  .واستاد ألبانی آنرا صحيح دانسته. به روايت امام ابن ماجه. )١(
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         .عتپرهيزگاری و پارسائی و قنا
 پيامرب خدا : فرمودند) رضی اهللا عنه(مادر مؤمنان عائشه صديقه 

در حالی جان به جان آفرين تسليم نمودند و از اين ديار فانی رخت 
برچيدند كه در خانه من هيچ چيزی كه انسانی بتواند آنرا بخورد 
 نبود مگر مقداری جو در تاقچه من, مدت زمانی طوالنی از آن می

          .)١(تا خسته شدم, روزی آنرا وزن كردم بعد از آن متام شد خوردم
برند, آهی  حرضت عمر چون ديد مردم در ناز و نعمت برس می

ديدم كه در بعضی روزها از  را می پيامرب خدا : رسداده گفت
پيچيد و حتی خرمای خشک و پاليده  شدت گرسنگی بخود می

                                  .يافت تا شكمش را پر كند نمی
 كه داوطلبانه رشف خدمتگذاری پيامرب  انس; يار رسول خدا 

در راه خدا : فرمودند رسول اهللا : را به عهده گرفته بود, گفت
                                                           

يعنی تا وقتی كه آنرا وزن نكرده بود, به بركت . (بخاری و مسلم به روايت امام. )١(
    )شد آن مقدار اندک جو متام نمی پيامرب 
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و در راه . ام كسی نديده روزهای پر ترس و وحشتی كه من ديده
بر من سی . ام كسی نديده هايی كه من ديده خدا زجرها و شكنجه

انه روز گذشت, و من و بالل هيچ غذايی كه قابل خوردن باشد شب
كرد  نداشتيم, مگر چيز بسيار اندكی كه بالل در زير بغلش پنهان می

                                          .)١(آورد و می
آورده ) رضی اهللا عنه(ابن عباس  و پرس عموی پيامرب خدا 

گذاشت و ايشان مهراه  لی میشبهای متوا بر پيامرب خدا : است
و بيشرت وقتها . بردند يشان شكم خالی رس به بالني می خانواده

                          .)٢(نانشان از جو بود
 پيامرب خدا : آمده است و از انس يار و خدمتگذار رسول خدا 

و نان سفيد گندم . تا روزی كه وفات كردند بر ميزی غذا نخوردند

                                                           

         .اند كه اين حديث حسن صحيح است به روايت امام ترمذی, و ايشان گفته. )١(
          .اند كه دين حديث حسن صحيح است به روايت امام ترمذی, و گفته. )٢(
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  .)١(نخوردند
كردند, بر  در هنايت تواضع و فروتنی زندگی می رسول اكرم 
رضی (عمر بن خطاب . خوابيدند نشستند و بر آن می حصري می

روزی خدمت آن : گويند می يار و مستشار پيامرب خدا ) اهللا عنه
بر حصريی دراز كشيده بود, در  رسيدم, آنحرضت  حرضت 

                                  .كنارشان نشستم
ديدم كه جز يک پارچه نازک چيزی بر تنشان نيست, و حصري بر 

ای از اتاق يک مشت جو, و مقدار  در گوشه. جسمشان اثر گذاشته
وقتی پيامرب خدا . اندكی عدس بود, مشكی نيز در آنجا آويزان بود

 رسول خدا . را به آن حال ديدم اشک از چشامنم رسازير شد 
ای : گفتم! كنی? چرا گريه می: فرمودندبه من نگاهی كرده 

اين حصري سخت بر جسمت ! ی خدا, چطور گريه نكنم? فرستاده

                                                           

 .ه روايت امام بخاریب. )١(



٤٣٦ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

و خرسو . بينم نيست ات چيزی جز آنچه می اثر گذاشته, و در خانه
و قيرص ـ پادشاهان فارس و روم ـ در ناز و نعمت و در باغها و 

و پيک او ی خدا  در حاليكه شام فرستاده. گذرانند رودها خوش می
آيا بدين راضی و ! ای پرس خطاب: فرمودند پيامرب اكرم ! هستيد

                                                          ?)١(خشنود نيستی كه آخرت برای ما باشد, و دنيا برای آهنا

                                                           

 .به روايت امام ابن ماجه, و منذری آنرا صحيح شمرده است. )١(
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  چهلم درس
  )١(در رمضان  روش پيامرب 

هبرتين  دا رسول خ: گويند می) رمحه اهللا(امام ابن قيم 
. روش و كاملرتين نمونه استفاده از فرصت طالئی رمضان بود

ترين روش  ايشان به هبرتين صورت وبا آسانرتين و دلچسب
                                  .بردند های ايامنی را از اين ماه مبارک می بيشرتين فايده

به  روزه ماه مبارک رمضان در دومني سال هجرت پيامرب اكرم 
در سال يازدهم  و پيامرب خدا . مدينه بر مسلامنان فرض شد

رمضان را در  ٩ايشان . هجری چشم از جهانی فانی بربستند
  .زندگی پرفروغشان روزه گرفتند

 هر كس می. در ابتدا روزه بصورت اختياری فرض شده بود

خواست بجای آن بينوائی  گرفت و هر كس نمی خواست روزه می
سپس اختيار برداشته شد و روزه بر مهگان واجب . داد را غذا می
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                                  .قرار داده شد
تنها به خانمها و پريمردان اين فرصت داده شد, كه در صورت 
ناتوان بودن از  روزه گرفتن, بجای هر روز روزه يک بينوا و يا 

  .مستمندی را غذا دهند
اين رخصت داده شد, كه روزه و مهچنني به بيامران و مسافرها 

نگريند, و پس از شفا يافتن, و استقرار يافتن به تعداد روزهايی كه 
          .اند روزه بگريند افطار كرده, و روزه نگرفته

و مهچنني زنان حامله و يا شري دهی كه روزه گرفتن برای آهنا مرض 
ه گريند و پس از رفع خطر قضاء روزهايی كه روز است, روزه نمی

                          .آورند اند را بجای می خورده
و در حالتی كه خطر متوجه صحت خود آهنا نباشد, و تنها از اينكه 

گريند, مهراه با  مبادا خطری متوجه فرزندشان شود روزه نمی
بايستی بجای هر روزی نيز يک  بجای آوردن قضاء روزه, می

ز بابت خطر بيامری نبوده, چونكه ترک روزه ا. فقريی را غذا دهند
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تنها برای مراعات صحت چون افطار آدم صحتمند در اول اسالم 
                          .باشد می

  سعی بسيار در بجای آوردن انواع عبادهتا •
اين بود كه در ماه رمضان بسيار  از روش عبادت پيامرب اكرم 

حرضت . دكوشيد تا از هر نوع عبادت در حد امكان بجای آور می
آمد و  جربئيل ـ عليه السالم ـ نيز در رمضان خدمت آن حرضت می

ی انساهنا  مهيشه از مهه پيامرب خدا . خواند با ايشان  قرآن می
تر بود, و در رمضان بيش از پيش سخاوت  سخاومتندتر و بخشنده

نمود از نسيم وزان نيز با  نمود, و وقتی با جربئيل مالقات می می
آن حرضت در رمضان بيش از . شد تر می خشندهتر و ب سخاوت

كرد و قرآن  داد, و به مهگان نيكی می مهيشه صدقه و خريات می
آورد و مهواره مشغول ذكر و  نمود, و نامز بجای می تالوت می

                                                                                                                          .نشست عبادت خداوند بود, و در مسجد به اعتكاف می
ماه رمضان را بكلی به عبادت مشغول بود, و آنچنان كه در ماه 
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پرداخت  مبارک رمضان به طاعت و عبادت و بندگی خداوند می
تا جائيكه برای ضايع . كرد در هيچ ماه ديگری از سال چنني نمی

ش چند روز متوالی را بدون اينكه ای از شب و روز نشدن حلظه
گرفت تا فرصت بيشرتی برای عبادت داشته  افطار كند روزه می

                                  .باشد
 آهنا می. كرد ی متواصل منع می البته صحابه و يارانش را از روزه

گرييد, و چند روز متوالی افطار  شام بطور متواصل روزه می: گفتند
 آن حرضت به آهنا می. خواهيم چون شام باشيم ما نيز میكنيد,  نمی

باشم و او  من چون شام نيستم, من نزد پروردگارم می ":فرمودند
                                                                                  )١(."كند دهد و سرياب می مرا غذا می

تش را از استمرار روزه منع و از روی رمحت و شفقت پريوان و ام
و به كسانی كه بسيار ارصار دارند اجازه دادند . نمودند می

                                                           

 به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری) ١(
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          .افطارشان را تا وقت سحر بتأخري اندازند
در صحيح بخاری از ابو سعيد خدری آمده است كه ايشان از 

يتان را با  روزه ":فرمودند شنيدند كه آن حرضت می پيامرب خدا 
 حاال اگر كسی از شام خواست روزه. ل نكنيدروزه روز ديگر وص

تواند  اين می. "اش را استمرار دهد, تنها تا وقت سحر ادامه دهد
 ها و آسانرتين روش برای روزه پيوستن روزه نوعی استمرار و هبم

و در حقيقت آن شام روزه دار است كه آنرا با كمی تأخري . دار باشد
روز يک وعده  ر در شبانهو روزه دا. فرمايد در وقت سحر ميل می

غذا دارد, حاال اگر آنرا در سحر ميل بفرمايد چون كسی است كه 
                                                                                  .كند شامش را بجای اول شب در آخر شب ميل می

  در هالل اول ماه روش پيامرب خدا  •
ماه مبارک را پس از ديدن هالل اول ماه,  ی روزه پيامرب اكرم 

باری . كرد و يا گواهی دادن يک شاهد كه ماه را ديده, رشوع می
عمر, و يک بار ديگر با  ی ماه مبارک را با اعتامد به گواهی ابن روزه
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فقط . و از آهنا قسم نخواست. گواهی يک صحرانشني رشوع كرد
اين خرب رسانی گواهی و به اطالع رسانی آهنا اعتامد نمود, اگر چه 

شهادتی از سوی آهنا بود, پيامرب از آهنا نخواست كه سوگند 
داد كه  ديد و كسی گواهی نمی واگر هالل اول ماه را نمی. بخورند

نمود, و  روز ماه شعبان را كامل می هالل را ديده, آن حرضت  سی
                                                                                  .كرد ی رمضان را رشوع می سپس روزه

 بود, سی بود, و امكان ديدن ماه نمی و اگر چنانچه آسامن ابری می

 نمود, سپس روزه رمضان را رشوع می روز شعبان را كامل می

                           . كرد
 گرفت, و نه به روزه گرفتن آن آن حرضت نه روز ابری را روزه می

داد, بلكه دستور داد در صورت ابری بودن آسامن شعبان  دستور می
و اين با . روزه حساب كنند, سپس رمضان را رشوع كنند را سی

اگر چنانچه آسامن ابری شد  ":كه اين فرموده پيامرب خدا 
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چرا كه; قدر . هيچگونه تضادی ندارد) ١(."حسابش را بجای آوريد
است, يعنی اينكه اگر چنانچه حساب اندازه گرفته شده : بمعنی

آنگونه . هوا ابری بود ماه شعبان را كامل ـ سی روز ـ حساب كنيد
كه در حديث ثابت ديگری كه امام بخاری روايت نموده آمده 

 و ماه; سی روزه كامل می )٢(."ماه شعبان را كامل كنيد ":است

                                                 .شود
  در پايان دادن ماهروششان  •

مهانطور كه اشاره شد آن حرضت مسلامنان را با گواهی يک 
ولی در پايان دادن به ماه مبارک . كرد فرد مسلامن به روزه امر می

                  .طلبيد رمضان دو گواه را به شهادت می
رسيدند, يعنی در روز  اگر چنانچه گواهان يا دو شاهد با تأخري می

پذيرفت و به  عد از وقت نامز عيد, گواهيشان را میاول عيد و ب
                                                           

هُ ")١( وا لَ رُ مْ فَاقْدُ لَيْكُ مَّ عَ  ].به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری[ "فَإِنْ غُ
بَانَ ")٢( عْ ةَ شَ لُوا  عِدَّ  ].ايت امام بخاریبه رو[."فَأَكْمِ
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داد افطار كنند, و در فردای آن روز نامز عيد را  مسلامنان دستور می
                                  .آورد در وقتش بجای می
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  هل و يكمدرس چ
  )٢(در رمضان  روش پيامرب اكرم 

در اول  آن حرضت  : اند آورده) رمحه اهللا(امام ابن قيم 
نمودند تا در وقت  كردند و مسلامنان را تشويق می وقت افطار می

فرمودند و مؤمنان را به سحر  افطار عجله كنند, و سحر نيز ميل می
                                          .كردند خوردن و تأخري دادن آن تا آخر وقت تشويق می

اين بود كه آهنا را تشويق  از كامل شفقت و مهربانيشان بر پريوانشان
كردند با خرما افطار كنند, و اگر خرمايی در دسرتس نبود با  می
          .آب

كند, و آن برای  ی خالی چيز شريين را هبرت قبول می چرا كه معده
سالمتی بسيار مفيدتر است, بخصوص برای چشم و قدرت بينائی 

                  .بسيار مفيد است
تر  شود, و وقتی با آب  بر اثر روزه كمی خشک می جگر: و اما آب
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برای مهني . تواند پس از آن از غذا استفاده بربد گردد, هبرت می می
ی گرسنه هبرت است قبل از ميل كردن غذا كمی آب  برای تشنه

                                          .بنوشد, و بعد از آن غذا بخورد
د و خاصيتهايی كه خرما و آب در پاک اينها مهه بجانب آن فوائ

 البته اينها را جز اهل دل و عرفان درک نمی. نمودن قلب دارند

          .كنند
  در افطارشان با پيامرب خدا  •

          .فرمودند قبل از نامز افطار ميل می ـ آن حرضت 
يافتند ـ و  چند دانه رطب بود ـ البته اگر می ـ افطار آن حرضت 

و اگر چيزی از . فرمودند بود چند دانه خرما ميل می ی نمیاگر رطب
                                          .كردند يافت, با مقداری آب افطار می آن نمی

بَ ": فرمودند نمودند, می اند كه چون افطار می ـ از ايشان آورده ذَهَ
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أُ  رُ إِنْ , الظَّمَ جْ ثَبَتَ األْ , وَ ابتَلَّتِ العُروقُ اءَ اهللاُ تَعَاىل وَ                  .             )١("شَ
ها تر شد, و به خواست خداوند پاداش  تشنگی رفت, روده(

          ).نوشته شد
دار در هنگام افطار  برای روزه ":فرمودند اند كه می و از ايشان آورده

                                  )٢(."شود كردنش دعائی است كه رد نمی
اگر شب از آنسو بيايد, و  ":فرمودند و از ايشان ثابت است كه می

          )٣(."روز از اين سو برود, روزه دار افطار كرده است
دار نيت نكرده  اند كه; اگر چه روزه ی ايشان گفته در رشح فرموده

باشد, در حقيقت با وارد شدن وقت افطار, انگار كه افطار كرده 
شويم و با  طلوع خورشيد ما وارد صبح می مهانگونه كه با. است

                                                           

           ].به روايت امام ابوداود سيستانی.[)١(
دُّ ".)٢( ا تُرَ وةً مَ ه دَعْ نْدَ فِطْرِ ائِم عِ  ].به روايت ابن ماجه[ "إِنَّ لِلصَّ
نَا".)٣( اهُ نْ هَ بَرَ مِ أَدْ نَا, وَ اهُ نْ هَ ا أَقْبَل اللَّيْلُ مِ ائِمُ , إِذَ دْ أَفْطَرَ الصَّ به روايت امام [ "فَقَ

 ].بخاری و امام مسلم نيشابوری
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                                  .غروب آن وارد شب
       ..   دار آداب روزه

دار را از دشنام دادن, و بدگويی, و  روزه پيامرب خدا 
دعوا و مرافه براه انداختن بشدت برحذر داشته, و حتی از اينكه 

ه, و به او دستور داده تا در جواب دشنام و ناسزا را بدهد منع كرد
 كنند و ناسزايش می مقابل بد زباهنا و كسانی كه به او توهني می

                          )١( .من روزه دارم: گويند تنها ـ و با كامل افتخار ـ بگويد
          . با زبان بگويد: اند برخی گفته
يد تا دچار به خودش يادآوری كند, و در دلش بگو: اند برخی گفته

          .غرور و خودپسندی نگردد
اش فرض بود; با زبان بگويد, چرا كه  اگر روزه: اند برخی گفته

اش نفلی بود در دلش  و اگر روزه. ميدان خودستائی نيست

                                                           

ائِمٌ ".)١(  ].به روايت امام بخاری و امام مسلم نيشابوری[ "إِينِّ صَ
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                          .بخودش بگويد تا دچار ريا و خودناميی نگردد
  سنت پيامرب در سفرهای رمضان •

اند,  بارها در ماه مبارک رمضان به سفر رفته پيامرب اكرم 
اند, و يارانش را نه به روزه  احيانا روزه گرفته و احيانا روزه نگرفته

               .گرفتن وادار كرده و نه از روزه خوردن بازداشته است
داد  شدند به آهنا دستور می و در جنگها وقتی به دشمن نزديک می

در جنگ با دشمن نريومندتر و قويرت يشان را بخورند تا  روزه
                          .باشند

 می بود آن حرضت  اما اگر در سفر جنگی و يا ستيزی نمی
هر كس خواست آنرا . فرمودند كه افطار نمودن رخصتی است

                  .اختيار كند, و هر كس خواست روزه بگريد هيچ اشكالی ندارد
نربدهای بني حق و باطل در اين ماه مبارک  برخی از باشكوهرتين

          .ی بدر و غزوه فتح مكه بوقوع پيوسته است, چون; غزوه
ی اين سفرها هرگز طول مسافت سفر را برای  و آن حرضت در مهه
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روزه خوردن مسافر معني نكرده است, و هيچ حكم ثابتی در اين 
          .زمينه از آن حرضت روايت نشده است

گرفتند, بدون  و ياران آن حرضت نيز وقتی تصميم سفر می صحابه
يشان را  های شهر روزه ی  خانه در نظر گرفتن بريون رفتن از حموطه

بوده  گفتند كه اين راه و روش پيامرب خدا  اند, و می خورده می
                                                          .است

با ابوبرصه غفاری از ياران رسول خدا : دگوي عبيد فرزند جرب می
 ای از شهر فسطاط به قصد سفر حركت  در ماه رمضان با كشتی

های شهر دور شويم, گفت تا سفره را  كرديم, قبل از اينكه از خانه
 های شهر را نمی آيا خانه: گفتم. بفرما: و به من گفت. پهن كردند

نت و روش رسول آيا خمالفت س: بينی? ايشان با تعجب پرسيدند
                                                  )١(كنی? می خدا 

                                                           

 ].به روايت امام امحد و ابو داود سيستانی.[)١(
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خدمت انس بن مالک; يار و خدمتگذار : گويد حممد بن كعب می
در ماه رمضان رسيدم, ايشان لباس سفر پوشيده  رسول اكرم 

. آماده سفر بودند, و چهارپايانش را آماده حركت كرده بود
          .رد و رشوع كرد به خوردندرخواست غذائی ك
ايشان ! است? آيا اين از سنت پيامرب خدا : من از ايشان پرسيدم

سپس سوار شده . است بله, اين سنت رسول اهللا : فرمودند
   )١( .حركت كردند

سازد كسی كه در ماه مبارک  اين روايات بطور واضح, روشن می
                                  .ا بخورداش ر تواند روزه كند, می رمضان قصد سفر می

                                                           

 ].امام ترمذی اين حديث را حسن شمرده است.[)١(
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  چهل و دومدرس 
  )٣(در رمضان  روش پيامرب خدا 

  

رسيد در حاليكه  افتاد كه وقت فجر می بارها اتفاق می
ايشان از مهبسرتی با مهرسشان در حالت جنابت بودند, بعد از 

                                  .گرفتند گرفتند و روزه می فجر ـ يعنی بعد از اذان ـ غسل می
بوسيدند, و  و مهرسانشان را در روزهای رمضان با زبان روزه می

آنگونه كه مضمضمه كردن ـ شستن دهان در وقت وضو : گفتند می
                                  )١( .كند كند بوسه نيز روزه را باطل نمی ـ روزه را باطل نمی

ی كه از روی فراموشی برای كس دستور پيامرب اكرم  •
 .چيزی بخورد يا بنوشد

بر كسی كه از روی : است و از دستورات آن حرضت 
                                                           

 البته شايد اشاره به اين نقطه الزم باشد كه فقهاء بوسه را برای كسانی كه.)١(
                  !اند توانند كنرتل كنند ناپسند و مكروه شمرده خودشان را نمی
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فراموشی چيزی بخورد يا بنوشد قضاء روزه الزم نيست, و در 
حقيقت او در مهامنی خداوند بوده, و خداوند او را غذا داده و آب 

          .شود نوشانيده, و اين خورد و نوش به او نسبت داده نمی
اش  گريد روزه و تنها در صورت ترصفی كه از خود انسان انجام می

و خوردن و نوشيدن در فراموشی چون خورد و . شود باطل می
نوش در خواب است, و كسی كه در خواب است و يا آدمی كه در 

                       .فراموشی است, مسئوليت ترصفاتشان را ندارند
          دكن آنچه روزه را باطل می •

و استفراغ  )١(از آن حرضت ثابت است كه; خوردن, و نوشيدن,
باعث باطل شدن ) خارج كردن خون فاسد از جسم(و حجامه 

                          .شود دار می ی روزه روزه
نيز روزه را چون خوردن ) مهبسرتی با مهرس(وبه حكم قرآن مجاع 

                                                           

  .چون; آمپوهلای خوراكی يا مقوی. و آنچه در حكم خورد و نوش است.)١(
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بچشم زدن هنگام روزه  و در مورد رسمه. كند و نوشيدن باطل می
و از ايشان ثابت . روايت نشده هيچ حكم ثابتی از پيامرب خدا 
                          .اند زده شده كه با دهان روزه مسواک می

در حاليكه روزه داشتند  ـ و امام امحد آورده است كه آن حرضت 
          .رخيتند آب روی رسشان می

شستن دهان و بينی در (استنشاق  ـ و با دهان روزه مضمضه و
دار را از زياده روی در  كردند, البته روزه می) هنگام وضوء و غسل

                                  ).وارد حلق شود  تا مبادا آب از راه بينی(. كردند استنشاق منع می
هيچ روايت درستی در دست نيست كه نشان : گويد ـ امام امحد می
خارج كردن (. اند كرده با دهان روزه حجامه می دا دهد پيامرب خ

                          )خون فاسد از جسم
 ـ مهچنني هيچ روايت درستی نيست كه نشان دهد آن حرضت 

  .از مسواک زدن در اول روز يا آخر آن منع كرده باشد
  اعتكاف پيامرب 
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مهيشه تا آخر عمر مباركشان ده روز آخر  رسول اكرم 
نشستند, تنها يک بار اتفاق افتاد  مضان را در مسجد به اعتكاف میر

كه اعتكافشان در رمضان ترک شد, كه بجای آن در ماه شوال به 
          .اعتكاف نشستند

و يكبار نيز برای رسيدن به پاداش شب قدر ده روز اول رمضان را 
به اعتكاف نشستند, سپس ده روز وسط آنرا, و سپس ده روز آخر 

ی آخر رمضان  ا, آنگاه دريافتند كه شب قدر يكی از شبهای دههر
است, از آنروز تا روزی كه به خداوند پيوست مهيشه ده روز آخر 

                  .نشستند ماه مبارک را به اعتكاف می
ای از مسجد را خيمه زنند, تا در  گوشه  دادند با پارچه ـ دستور می

                          .از و نياز پردازدآن دور از مردم با خدايش به ر
خواند  خواست به اعتكاف بنشيند, نامز فجر را می ـ و روزی كه می
                                  .شد ی اعتكافشان می و داخل خيمه

نشستند, و در ساليكه وفات  ـ ايشان هر ساله ده روز به اعتكاف می
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          .دكردند بيست روز به اعتكاف نشستن
كرد,  عرضه می ـ جربيل هر سال يک بار قرآن را بر پيامرب خدا 

وفات نمودند دو بار قرآن را با پيامرب  تنها در ساليكه پيامرب خدا 
          .خدا خواندند
 خواست به اعتكاف بنشيند تنها داخل خيمه خود می ـ وقتی می

                  .شد
 احتياجات رضوری يک فرد به خانهـ در حال اعتكاف مگر برای 

                  .رفت اش نمی
ی مهرسشان  ـ و احيانا تنها رسشان را از مسجد به داخل خانه

كردند, و ايشان در حاليكه  دراز می) كه كنار مسجد بود(عائشه 
                                  .زدند شستند و شانه می عادت ماهانه داشتند رس آن حرضت را می

ـ احيانا برخی از مهرسانشان شبانه در اعتكاف بديدن آن حرضت 
 خواستند برگردند, آن حرضت آهنا را تا خانه آمدند, و وقتی می می

                                  .كردند هايشان بدرقه می
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اند و نه  ـ با هيچ يک از مهرسانش در حال اعتكاف مهبسرتی نكرده
                  .اند سيدهكسی از آهنا را بو

نشستند, رخت خوابشان را در جای  ـ وقتی به اعتكاف می
                  .كردند اعتكافشان پهن می

 بود و برای رضورتی از مسجد خارج می ـ و اگر در اعتكاف می

شنيد, برای بيامرپرسی و عيادت  شد, و در راه خرب بيامری را می
                                  . داد راهش را تغري نمی
ای تركی كه بر درش حصريی آويزان  در خيمه ـ باری پيامرب خدا 

 نشينی و دوری از مردم می با گوشه. كرده بود به اعتكاف نشستند

در حقيقت اعتكاف . خواستند روح اعتكاف و اهداف آنرا دريابند
كه  دهند با آنچه بسياری از نادانان انجام می پيامرب خدا 

اعتكافشان جای ديد و بازديد, و گفت و شنود, و بخور و برب است 
اين گونه اعتكافها چيزی است غري از . بكلی متفاوت است

                                  .اعتكاف آن مقام واالی رسالت 



٤٥٨ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

ی مؤمنان را توفيق دهد تا به نحو احسن از دستورات  خداوند مهه
          .پريوی كنند ت و فرامني و سنت آن حرض
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  زنگ آخر

  :حكايت هر زندگی را بر اين زمني خاكی بايد پايانی باشد
ونَ    ® عُ جَ يْنَا تُرْ مَّ إِلَ تِ ثُ ةُ املَْوْ ائِقَ سٍ ذَ لُّ نَفْ سوره عنكبوت آيه   [〉كُ

57[  
هر كيس مزه مرگ را  )مريند و رسانجام مهه انساهنا مي( {
       }.شويد انده ميچشد سپس به سوي ما بازگرد مي
سال; كوشش, تالش, اصالح, وسازندگی به ثمر رسيده  23
مأموريت خويش را به نحو احسن به پايان  پيک آسامن . بود

خواست به برشيت  رسانيده بود, و دين آنچنان كه پروردگار می
  :رسيده بود

مْ نِ  ® يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ كُ لْتُ لَ مَ مَ أَكْ يَوْ مُ الْ كُ يتُ لَ ضِ رَ تِي وَ مَ عْ

الَمَ دِيناً  سْ   ]3سوره مائدة آيه   [〉 اإلِ
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ت (دين شام را برايتان كامل كردم و  )احكام(امروز { با عزّ
نعمت خود را بر شام  )بخشيدن به شام و استوار داشتن گامهايتان

تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئني خداپسند براي شام 
       }.برگزيدم
  :گرويدند فوج فوج و گروه گروه به اسالم میو مردم 

تْحُ   ® فَ الْ ُ اهللاَِّ وَ اء نَرصْ ا جَ لُونَ يفِ دِينِ اهللاَِّ   * إِذَ خُ دْ أَيْتَ النَّاسَ يَ رَ وَ

اجاً  وَ اباً   *  أَفْ وَّ انَ تَ هُ كَ هُ إِنَّ رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ سوره  [〉   فَسَ
  ]3ـ 1نرص آيه  

ه(ه ياري خدا و پريوزي هنگامي ك  { و    .رسد فرا مي )و فتح مكّ
بيني كه دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا  مردم را مي

پروردگار خود را سپاس   . )آورند و به اسالم ايامن مي(شوند  مي
پذير است  خدا بسيار توبه. و از او آمرزش بخواه  ,و ستايش كن

.  {       
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شاگردان و ياران او به صورت بسيار در تابلوی  و سيامی خاتم 
  .زيبايی نقاشی شده بود

پيامرب برای سفر . حال ديگر نوبت پيوستن به يار فرا رسيده بود
: به يارانش فرمود ای گزرا با اشاره "حجة الوداع"در . شد آماده می

مناسک حج را خوب بياموزيد شايد كه ديدار ديگری در مراسم 
  !حجی نصيب ما نشود

پس از  هـ, رسول اهللا  ١١صفر سال  ٢٩دوشنبه در روز 
ای در قربستان بقيع رس درد شدند و به  بازگشت از نامز جنازه
روز  ١١پس از آن با شدت بيامری مدت . شدت تبشان باال رفت

 ١٤تا  ١٣بيامری ايشان . امامت نامز مجاعت را خود بر عهده داشتند
  .روز ادامه داشت
از وفاتشان, با شدت بيامری فرمودند روز قبل  ٥روز چهارشنبه; 

در حاليكه . تر آمد درجه حرارتشان پايني. كه رويشان آب بريزند
ای  ای بسته بودند باالی منرب رفتند تا به نكته رسشان را با پارچه
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! لعنت خدا بر هيوديان و نرصانيان بادا ":بسيار مهم اشاره فرمايند
قرب ":, سپس فرمودند)١("ر دادندقربهای پيامربانشان را مسجد قرا

  .)٢("ای برای عبادت نكنيد مرا بتكده
از اينكه مردم جهت ابراز حمبت قربی را مزار ساخته,  پيامرب خدا 

سپس برای عبادت بدانجا روند بسيار نفرت داشتند, و از اينكه اين 
دروازه خطرناک رشک در بني مسلامنان باز شود بسيار 

جود شدت بيامری به مسجد رفته بر هت با واز اين ج. ترسيدند می
اين نكته كه پيش از اين بارها آن را روشن و واضح رشح داده 

  .بودند, بار دگر تأكيد فرمودند
و به شكرانه مهني زمحات بيدريغ آن حرضت بود كه در تاريخ 

و اگر . ها رواج نيافت اسالم; قربپرستی, و مزار و بارگاه ساختن
بود, امروز در شهر مكه و مدينه و  میواال ن اين فرموده آن مقام

                                                           

 .٦٢/ ١به روايت امام بخاری . )١(
 .٦٥/به روايت موطا امام مالک ص. )٢(
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و اهل بيت گراميشان  ساير شهرهايی كه ياران آن رسول پاک 
ماند, و در هر وجب صحابی و  زيستند جايی برای زندگی نمی می

  !شد امام زاده و پري و مرشدی را مزاری می
سپس آن حرضت در كامل فروتنی و تواضع خودشان را مورد 

ام اين  هر كسی را شالقی زده: رمودندبازخواست قرار داده ف
و هر كسی را فحش و . كمر من است بيايد به من شالق زند

  !ام بيايد مرا ناسزا گويد ناسزايی گفته
  !...اهللا اكرب

  ...بنازم بزرگی و آقائيت را رسور و سيد و موالی من
 ..فدايت بادا جان و مال و خاندان و روح و روانم

 !گوهر جان, به چه كار دگرم باز آيد?  كنمگر نثار قدم يار گرامی ن
حمبوب پروردگار عامل, فخر كونني و رشف فرزندان آدم, در كامل 

  !نگارد فخر چنني سياميی از عدالت بر صفحات تاريخ می



٤٦٤ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

و ديگران را  "مهه كس"امروز كه خود را  "از ما هبرتان"كجايند 
  !شمرند? می "تر از خس پست"

فانوس هدايت هيچ رشادت و و صد عجب كه در پرتو نور 
  ...اندرزی نيست خفاشان شب پرست را

و قدرشناسی از ايشان و  "انصار"سپس آن حرضت به احرتام 
و دستور دادند . نقششان در خدمت به دين سفارشها كردند

هايی كه در مسجد بود را ديوار كنند, بجر در خانه  درهای خانه
وزير و دست راست و  ق ابوبكر;و در ح). رضی اهللا عنه(ابوبكر 

ابوبكر از مهه مردم در : پدر خانمشان تعريفها كرده فرمودند
مهراهی و دوستی و بخشش مال و ثروتش بر من امانتدارترين 

گرفتم,  بود, و اگر جز پروردگارم خليل ـ مهدم ـ ديگری می
  !..ولی برادری اسالم و دوستی او راست! بود ابوبكر می

روز قبل از وفاتشان ـ ايشان  4به ـ تا نامز مغرب روز پنج شن
كردند, پس از آن بيامری شدت  امامت نامز را شخصا ادا می
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. رفتند گرفت و رسول خاتم هر چند حلظه يكبار از حال می
ابوبكر امامت . دستور دادند ابوبكر امامت نامز را به عهده گريد

  .بر عهده داشت نامز را در زندگی پيامرب خدا  17
. ندوه و غم و پريشانی و ماتم بر مدينه لنگر انداخته بودفضائی از ا

هيچ . دوست و يار قلبها, حمبوب دهلا, عزيزتر از جاهنا بيامر است
كس جرأت ندارد به خودش اجازه خيال دهد كه مبادا حمبوب 

در تصور هر كسی كه رسول حق را ديده بود . رخت سفر بربندد
  !..اريکماند ت میای  جهان بدون او به ويرانه

در نامز صبح روز دوشنبه مسلامنان متوجه شدند كه پرده از اتاق 
خواست  بود كه می رسول اهللا . مادر مؤمنان; عائشه, كنار رفت

برای آخرين بار از موفقيت دين و اطاعت و فرمانربداری ياران 
مؤمنان چون طلوع سيامی پرفروغ آن آفتاب هدايت . مطمئن شود

بود كه از فرط شادی نامز را رها كرده بسويش  كمی ماندهرا ديدند, 
  !پر كشيده او را در آغوش گريند
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: دستان مبارک آن حرضت اين محاسه را قدر هناده, اشاره فرمودند
  .)١(سپس پرده را كشيده به داخل اتاق رفتند. نامزتان را كامل كنيد

خورشيد تازه باال رفته بود كه بيامری شدت گرفت و اثر زهری كه 
  .)٢(ی هيودی در خيرب به پيامرب خورانده بود نمودار گشتزن

و ... نامز... نامز ": تأكيد فرمودند  برای آخرين بار رسول خاتم 
  .)٣(, و اين مجله را چند بار تكرار فرمودند"زير دستانتان

مادر مؤمنان; عائشه, مهرس گرانقدر رسول خاتم, ايشان را به سينه 
مرب به مهرسشان اشاره كردند كه مسواكی خود تكيه داده بودند, پيا

كه دست عبدالرمحن بن ابی بكر; برادرشان بود را گرفته با دهان 
  !پيامرب مسواک زدند. خودشان نرم كنند و به ايشان دهند

                                                           

 .٦٤٠/ ٢به روايت امام بخاری . )١(
 .٦٤١/ ٢مام بخاری به روايت ا. )٢(
 .٦٣٧/ ٢به روايت امام بخاری . )٣(
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سپس انگشتشان باال رفته, چشامنشان به سقف دوخته شد, و 
با آنان كه بداهنا نعمت ارزانی : لبهايشان به حركت در آمد

بار ... ای, از; پيامربان و راستگويان و شهيدان و نيكوكاران اشتهد
اهلا ببخشای مرا, و بر من رحم كن, و مرا به يار باال برسان, اهلی; 

  !..باالترين يار
  ...اهلی; باالترين يار
  .)١( ..اهلی; باالترين يار

و روحشان جهان فانی را رها . و دستشان آرام كج شده, پايني آمد
  .ديار باقی شتاف كرده به

عونَ  اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ ا هللاِِّ وَ   !.. إِنَّ
 !..گرديمما از آنِ خدائيم و به سوي او بازمي

                                                           

 .٦٤١ ,٦٤٠, ٦٣٩, ٦٣٨/ ٢به روايت امام بخاری . )١(
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 ١١ربيع األول سال / ١٢و بدينصورت در صبح روز دوشنبه 
هجری, حمبوب ما, رسور و آقايامن,  عزيزتر ازجانامن, خاتم 

  ..سالگی چشم از جهان فروبست ٦٣پيامربان در سن 
آفتابی كه ما را از تاريكی جهالت و نادانيها, به روشنائی نور ايامن 

  !..هدايت نموده بود, غروب كرد
  ..خود او از ديدها پنهان شده, در زير خاک خفت

ولی; سنت, راه و روش زيستن, آئني مو به مو انسان شدن را به ما 
آموخت, و دفرت تاريخ آن را در كنار قرآن كريم; كالم پاک 

  .روردگار يكتا, برای ما حفظ نموده استپ
نام .. روح او .. در بني ما نيست, راه او حال اگر حممد مصطفی 

  ..در بني ماست.. گفتار و رفتار او.. سريت و كردار او .. او
مَ   ® يَوْ الْ و اهللاََّ وَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ ملَِّن كَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاَِّ أُسْ سُ مْ يفِ رَ كُ انَ لَ دْ كَ قَ لَ

ثِرياً  رَ اهللاََّ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ   ]21سوره أحزاب آيه   [〉 اآلْ
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 )شيوه پندار و گفتار و كردار(رسمشق و الگوي زيبائي در   {
داراي سه ويژگي (براي كساين كه . پيغمرب خدا براي شام است 

و خداي را  ,و جوياي قيامت باشند ,اميد به خدا داشته ):باشند 
       } .بسيار ياد كنند 

  الم آباد ـ پاكستاناس
  .ش ١٣٨٩/ خرداد/ ١٩
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  مناجات

  
ای آنكه به ملک خويش 

  پاينده تويی
بر دامن شب صبح نامينده   

  تويی
كار من بيچاره قوی بسته 

  شده
بگشای خدايا كه گشاينده   

  تويی
يا رب مكن از لطف 

  پريشان ما را
هر چند كه هست جرم و   

  عصيان ما را
ذات تو غنی و ما مهه  

  جيمحمتا
  حمتاج غري خود مگردان ما را  

يا رب تو چنان كن كه 
  پريشان نشوم

حمتاج به بيگانه و خويشان   
  نشوم

  تا از در تو بر در ايشان نشوم  بی منت خلق خود مرا 
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  روزی ده
غمناكم و از كوی تو با 

  غم نروم
  جز شاد و اميدوار و خرم نروم  

از درگه مهچون تو 
  كريمی هرگز

ت و من هم نوميد كس نرف  
  )١( .نروم

  
  

                                                           

 .مناجات, از خواجه عبداهللا انصاری )١(
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 راهنام

  
    ...محد و سپاس.١
   زنگ اول.٢
    رسيد نور حممد .٣
    دريچه.٤
ی مباركه نسب آن  شجره  :اولدرس .٥

          حرضت 
  

والدت ـ كودكی ـ حفاظت  :درس دوم.٦
  اهلی

  

    ازدواج پيامرب اكرم : درس سوم.٧
  و  بر انگيخته شدن پيامرب : درس چهارم.٨
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  شاونداندعوت خوي
    آغاز انتشار اسالم: درس پنجم .٩
    های نبوت بزرگرتين نشانه: درس ششم٠
    مژده پيامربان پيشني به آمدن او: درس هفتم١
حفاظت خداوند متعال از : درس هشتم ٢

  پيامربش
  

    هجرت بسوی مدينه: درس هنم٣
            های اساسی ساختار دولت پايه: درس دهم٤
های هيوديان, و  ر و حيلهمك: درس يازدهم٥

         با آهنا برخورد پيامرب اكرم 
  

    چرا اجازه جنگ داده شد?: درس دوازدهم٦
    غزوه بدر بزرگ: درس سيزدهم٧
    غزوه احد: درس چهاردهم٨



٤٧٤ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

    اندرزهايی از معركه احد: درس پانزدهم٩
    غزوه احزاب: درس شانزدهم٢٠
    صلح حديبيه: درس هفدهم٢١
    غزوه فتح بزرگ: مدرس هيجده٢٢
    از صفات پيامرب اكرم : درس نوزدهم ٢٣
صداقت و امانت حرضت : درس بيستم٢٤

  ختمی مرتبت
  

صرب و حتمل بر : درس بيست و يكم٢٥
  سختيها 

  

در  پيامرب اكرم : درس بيست و دوم٢٦
  حمراب عبادت

  

شجاعت و دلريی : درس بيست و سوم٢٧
  پيامرب اكرم 

  



٤٧٥ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

  )١(پيک رمحت  :درس بيست و چهارم٢٨
  رحم و شفقت بر دشمنان

  

  )٢(پيک رمحت : درس بيست و پنجم٢٩
  شفقت به حيوانات و مجادات

  

  )٣(پيک رمحت : درس بيست و ششم٣٠
  شفقت پدری بر كودكان

  

  )٤(پيک رمحت : درس بيست و هفتم٣١
رمحت و شفقت او به خدمتگذاران و 

  بردگان

  

مهر و شفقت پيامرب : درس بيست و هشتم٣٢
  ١(به امتش(  

  

 مهر و شفقت پيامرب : درس بيست و هنم٣٣
  )٢(به امتش 

  



٤٧٦ 

 

سول اهللاردرسهايی از مدرسه

  )١(و زن  پيامرب اكرم : درس سيم٣٤
  

  

    )٢(و زن  پيامرب اكرم : درس سی و يكم٣٥
    عدالت پيامرب خدا : درس سی و دوم٣٦
    وفاء رسول اهللا : درس سی و سوم٣٧
     گذشت پيامرب اكرم: درس سی و چهارم٣٨
جود و سخاوت پيامرب : و پنجم درس سی٣٩
 

  

 از حقوق مصطفی: درس سی و ششم٤٠
)١(  

  

    )2(از حقوق مصطفی : درس سی و هفتم٤١
    حمبت پيامرب اكرم : درس سی و هشتم٤٢
    پيامرب پارسا : درس سی و هنم٤٣
  در رمضان  روش پيامرب : درس چهلم٤٤



٤٧٧ 

 

 
  

         رسول اهللا  درسهايی از مدرسه

)١(  
در  روش پيامرب اكرم : درس چهل و يكم٤٥

  )٢(رمضان 
  

در  روش پيامرب خدا : درس چهل و دوم٤٦
  )٣(رمضان 

  

    زنگ آخر٤٧
    مناجات٤٨
    راهنام٤٩

 


