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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ١٩ .................................................................... ناشر سخن

 ٢١ .........................................................................مقدمه

 بعثت از قبل یخیتار عیوقا نیتر مهم:  اول بخش

 ٣٤ .............................. بعثت از قبل انیاد و حاکم یتمدنها اّول فصل

 ٣٤ ................................................................. روم یامپراطور -۱

 ٣٥ ............................................................... رانیا یامپراطور -۲

 ٣٦ ...................................................................... ھندوستان -۳

 ٣٧ .................................................. بعثت از قبل جھان ینید اوضاع

 ٤٢ ................................................ آنها تمدن و اعراب دّوم فصل

 ٤٢ ........................................................................... عرب ولاص

 ٤٤ .................................................... عربستان رهیجز شبه یتمدنھا

 ۴۴ .......................................................................... سبا تمدن -۱

 ۴۵ ............................................................. احقاف در عاد تمدن -۲

 ۴۶ ............................................................. حجاز در ثمود تمدن -۳

 ٤٨ ... اعراب یاخالق و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،ینید اوضاع سوم فصل

 ٤٨ ........................................................................ ینید تیوضع

 ٥٠ .............................................................. یاسیس تیوضع: دوم

 ٥٢ ................................................................... یاقتصاد تیوضع
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 ٥٥ ................................................................... یاجتماع تیوضع

 ۵۵ ........................................... نسب و حسب به حد از شیب افتخار -۱

 ۵۵ .................................. شعر ژهیو به آن قدرت و یسخنور به افتخار -۲

 ۵۵ ............................................................... یعرب جامعه در زن -۳

 ۵۸ ................................................................................ نکاح -۴

 ۶۰ ............................................................................... طالق -۵

 ۶۲ ..................................................... ھاغارت و ھاورشی ھا،جنگ -۶

 ٦٣ ....................................................................نوشتن و خواندن

 ٦٣ ....................................................................... یاخالق اوضاع

 ۶۴ ............................................................... یاریھوش و ذکاوت -۱

 ۶۴ .............................................................. یبزرگوار و سخاوت -۲

 ۶۵ ............................................................... یمردانگ و شجاعت -۳

 ۶۵ ........................................ یخوار و ذلت رفتنینپذ و یآزاد عشق -۴

 ۶۶ ........................................... ییگو صداقت و صراحت و عھد یوفا -۵

 ۶۷ ....................................................... آرامش و حوصله ،یبردبار -۶

 ۶۸ ........................................................ روح عظمت و بدن قدرت -۷

 ۶۸ .................................. هیھمسا از تیحما و قدرت ھنگام به تگذش -۸

 ٧٠ اعراب یاخالق و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،ینید اوضاع چهارم فصل

 ٧٠ ............................ )امبریپ جد( عبدالمطلب توسط زمزم چاه حفر -۱

 ٧٢ ........................................................... لیف اصحاب داستان -۲

 ٧٣ ........................... ج اکرم امبریپ دگاهید از لیف اصحاب ۀحادث تیاھم

 ٧٦ ........................................................... لیف حادثه از ییھادرس

 ٨١ ................... الفضول حلف مانیپ تا ج اکرم امبریپ تولد از پنجم فصل

 ٨١ ................................................................ ج اکرم امبریپ نسب

 ٨٣ .................................................... عبدالمطلب بن عبدالله ازدواج

 ٨٥ ................................................................. ج اکرم امبریپ تولد

 ٨٦ ........................................... سعد یبن در امبریپ هیدا هیسعد مهیحل



 ٣  فهرست مطالب

 

 ۸۹ ...................................................... واقعه نیا یھا آموخته و درسھا

 ٩٣ ............................................................. ج اکرم امبریپ یچوپان

 ٩٧ ........................ بعثت از قبل دوران در امبریپ از خداوند محافظت -۷

 ٩٩ ...................................ج اکرم امبریپ با ینصران راھب رایبح مالقات

 ١٠٠ ................................................ رایبح داستان ۀآموزند یھا نکته

 ١٠٠ ......................................................................... فجار جنگ

 ١٠١ ...................................................................... الفضول حلف

 ١٠٣ ............................. الفضول حلف آموزندة یھاعبرت و فوائد درسھا،

 ١٠٦ ................... ج اکرم امبریپ بعثت تا جهیخد با ازدواج از ششم فصل

 ١٠٧ .................................................................... فوائد و ھادرس

 ١٠٩ ...................................................... کعبه یبازساز در مشارکت

 ١١١ .......................................................... ھاعبرت و فوائد ا،درسھ

 ١١٢ ................................... محمد نبوت از استقبال یبرا مردم یآمادگ

 ۱۱۲ ........................................ محمد رسالت به یقبل امبرانیپ مژده -۱

 ۱۱۷ .............................. محمد نبوت به کتاب اھل یعلما دادن مژده -۲

 ۱۱۸ ............................................. زمان آن در مردم یعموم اوضاع -۳

 ۱۱۹ ............................. اکرم امبریپ نبوت بر یمبن بعثت از قبل لیدال -۴

 یمخف دعوت آغاز و یوح نزول:  دوم بخش
 ١٢٢ .................................... ج اکرم امبریپ بر یوح نزول  اول فصل

 ١٢٣ ................................................................ صادقانه یایرو -۱

 ١٢٤ ................................................................. ینیگز خلوت -۲

 ١٢٥ ....................................................... حرا غار در یوح نزول -۳

 ١٢٧ ..................................... ج اکرم امبریپ مشکالت و یوح زولن -۴

 ١٣١ ..................................................................... یوح انواع -۵

 ۱۳۱ .................................................................. صادقانه یایرؤ -۱
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 ۱۳۱ .............................................................................. الھام -۲

 ۱۳۱ ........................... جرس بانگ یصدا ھمانند ییصدا با یوح نزول -۳

 ۱۳۲ ....................................... خدا با میمستق صورت به گفتن سخن -۴

 ۱۳۲ ......................................... شیخو یاصل صورت به فرشته نزول -۵

یمعمول و یعاد فرد کی قالب در ج اکرم امبریپ نزد یوح فرشته تجسم -۶
 ........................................................................................ ۱۳۲ 

 ١٣٣ .................................... اسالم گسترش در ل جهیخد نقش -۶

 ١٣٧ ................................... ل جهیخد به نسبت امبریپ یوفادار -۷

 ١٣٨ .................................. امبرانیپ بیتکذ و انگاشتن دروغ سنت -۸

 ١٣٩ .................................................................... یوح فترت -۹

 ١٤١ ..................................................... یپنهان دعوت دوم فصل

 ١٤١ ............................................. رسالت ابالغ درباره خداوند دستور

 ١٤٣ ................................................................ یپنھان دعوت آغاز

 ۱۴۳ .................................................... ل جهیخد آوردن اسالم -۱

 ۱۴۳ .......................................... س طالب یاب بن یعل آوردن اسالم -۲

 ۱۴۴ .................................................... حارثه بن دیز آوردن اسالم -۳

 ۱۴۴ .............................................................. ج امبریپ دختران -۴

 ۱۴۷ ........................................................ س قیصد ابوبکر اسالم -۵

 ۱۴۹ ...................................................................... دوم مرحله -۶

 ۱۴۹ ...................................................................... سوم ۀمرحل -۷

 ١٥٢ .............................. دعوت در س اکرم امبریپ بودن ریناپذ  یخستگ

 ۱۵۲ .................................................................... یتیامن ریتداب -۱

 ۱۵۷ ....................................... یفرماندھ مقر ارقم، یاب بن ارقم خانه -۲

 ١٥٧ .............................. اسالم صدر افتگانی تیترب یھا یژگیو نیتر مھم

 ۱۵۷ ................................................... آن از تیتبع و یوح رشیپذ -۱

 ۱۵۹ ............................................ مانیا و یوح از قیعم یروح تأثر -۲



 ٥  فهرست مطالب

 

 ١٦٠ ........................................ رھبران پرورش در ج اکرم امبریپ ریتأث

 ١٦٢ .................................................... ارقم خانه  میتعال یاصل محور

 ١٦٣ .........................................................ارقم ی خانه انتخاب علل

 ١٦٤ ............................................... اسالم صدر مسلمانان یھایژگیو

 ١٦٧ ................................................................ اسالم یعلن دعوت

 ١٦٩ ...............................................یمک دوران در یدتیعق یسازندگ

 ۱۶۹ .................................. ھاسنت با درتعامل ج اکرم امبریپ حکمت -۱

 ۱۷۳ ............................... یدتیعق یسازندگ با آن ارتباط و رییتغ سنت -۲

 ۱۷۶ ............................................. اصحاب اعتقادات بر اسالم نقش -۳

 ١٨٦ ............................. صحابه بر آن ریتأث و میکر قرآن در بھشت وصف

 ۱۸۸ ........................................................... بھشت بودن رینظ یب -۱

 ۱۸۸ .................................................... بھشت یمقامھا و ھا درجه -۲

 ۱۸۹ .................................................................. بھشت ینھرھا -۳

 ۱۹۰ .............................................................. بھشت یھا چشمه -۴

 ۱۹۱ ......................................... بھشت یھادرخت از یبرخ فیتوص -۵

 ۱۹۲ ......................................... بھشت اھل یھایدنینوش و خوراک -۶

 ۱۹۳ ..................................................... بھشت اھل یھایدنینوش -۷

 ۱۹۴ ......... ندارد ھمراه به یآلودگ بھشت، اھل یھایدنینوش و ھایخوراک -۸

 ۱۹۴ ................................................. بھشت اھل ورآالتیز و لباس -۹

 ۱۹۶ ......................................... آنان سخنان و بھشت اھل اجتماع -۱۰

 ۱۹۷ .............................................................. بھشت اھل زنان -۱۱

 ۱۹۷ ................................................................ یبھشت حوران -۱۲

 ۱۹۹ .................................................... بھشت اھل یۀھد نیبھتر -۱۳

 ۲۰۰ ........................................ انیبھشت مجلس بخش انیپا سخن -۱۴

 ٢٠١ ...... ج اکرم امبریپ ارانی وجود در آن ریتأث و میکر قرآن در جھنم وصف

 ۲۰۲ ............................. شانیلباسھا و ھایدنینوش و جھنم اھل خوراک -۱

 ۲۰۶ ................................................................. انیدوزخ لباس -۲
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 ۲۰۶ ............................................................... دوزخ عذاب انواع -۳

 ٢١٤ ................................... صحابه تیترب در آن اثر و قدر و قضا مفھوم

 ٢١٧ ...................................... انسان خلقت قتیحق از اصحاب شناخت

 ۲۱۹ .......................... ساخت خود دستان با را شانیا خدا نکهیا افتخار -۱

 ۲۲۰ ....................................................... کوین قامت و بایز صورت -۲

 ۲۲۰ ....................................... صیتشخ قدرت و نطق عقل، دنیبخش -۳

 ۲۲۰ ...................... انسان یبرا نیزم و آسمان موجودات نمودن مسخر -۴

 ۲۲۱ ........................................ موجودات ریسا بر انسان دادن یبرتر -۵

 ۲۲۱ ........................................ امبرانیپ ارسال با انسان داشتیگرام -۶

 ۲۲۲ .................... یاعل مالء در او ادی و انسان به نسبت خداوند یدوست -۷

 ۲۲۳ ................................................... انسان از مراقبت و حفاظت -۸

 ٢٢٣ ........ ÷آدم و طانیش داستان از ج اکرم امبریپ ارانی و اصحاب تصور

 ۲۲۶ ............................... ھاستانسان ۀھم یاصل نسب و جد ÷ آدم -۱

 ۲۲۷ .................... خداوند از چرا و چون یب و مطلق اطاعت یعنی اسالم، -۲

 ۲۲۷ ............................................ انسان در خطا ۀنیزم بودن فراھم -۳

 ۲۲۸ ................... دھد یم آموزش را خدا به توکل مسلمان، به آدم اشتباه -۴

 ۲۲۹ ................................................... آمرزش طلب و توبه ضرورت -۵

 ۲۳۰ ........................................................... تکبر و حسد از زیپرھ -۶

 ۲۳۱ ......................... است فرزندانشان و ھمسرش و آدم دشمن سیابل -۷

 واژگان نیبھتر از گرانید با گفتگو در ج اکرم امبریپ ارانی و اصحاب -۸
 ۲۳۳ .................................................................. نمودند یم استفاده

 ۲۳۷ ............. ھا دهیآفر از یبرخ و یزندگ و یھست به نسبت صحابه نگرش -۹

 ٢٤٦ ...................... یمک دوران در یاخالق و یعباد ساختار  سوم فصل

 ٢٤٦ . اسالم صدر مسلمانان یھادل کردند پاک و هیتزک یاصل عامل ھاعبادت

 ۲۵۲ ............................................ یبندگ اظھار و خدا اوامر رفتنیپذ -۱

 ۲۵۴ .................................................. پروردگار با شیاین و مناجات -۲

 ۲۵۵ ............................................................. روان و روح آرامش -۳



 ٧  فهرست مطالب

 

 ۲۵۵ ............................................................... گناھان مانع نماز -۴

 ٢٥٩ ............................................................... صحابه یعقل تیترب

 ۲۶۴ ............................................. یدنینوش و خوراک به انسان ازین -۱

 ۲۶۴ .................................................. مسکن و لباس به انسان ازین -۲

 ۲۶۴ ................................................ پناھگاه و مسکن به انسان ازین -۳

 ۲۶۵ ...................................... خانواده لیتشک و ازدواج به انسان ازین -۴

 ۲۶۵ ............................................... تیمالک و ادتیس به انسان ازین -۵

 ۲۶۵ ................... گرانید حقوق به تجاوز و ظلم یرھبر و ادتیس میتحر -۶

 ۲۶۶ ................................................... تیموفق و کار به انسان ازین -۷

نعمتھا به شدن مغرور و گفتن ھودهیب سخن ،یخودخواھ از داشتن حذر بر -۸
 ........................................................................................ ۲۶۷ 

رذائل زدودن و اخالق مکارم اساس بر ج اکرم امبریپ ارانی و اصحاب تیترب
 ...................................................................................... ٢٦٧ 

 ٢٨٢ .......... یقرآن یداستانھا اساس بر ج اکرم امبریپ ارانی و اصحاب تیترب

 ۲۸۳ .............................. :از عبارتند فاضله ۀنیمد رھبر یھایژگیو نیتر مھم

 آن با مبارزه در مشرکان یهاروش و آشکار دعوت: سوم بخش

 ٢٩٢ ............................................ دعوت ساختن آشکار اول فصل

 ٣٠٥ ........................................... میکر قرآن برابر در کفار یریموضعگ

 ٣٠٨ ................ یمک دوران در یاسالم دعوت انکار و رفتنینپذ یھا زهیانگ

 ٣١٤ ............................................... شیآزما و امتحان  دوم فصل

 ٣١٥ ........................................... آن دیفوا و یالھ یھاشیآزما حکمت

 ۳۱۶ ...................................................... ھاصف یپاکساز و هیتصف -۱

 ۳۱۶ ........................................................... مسلمان گروه تیترب -۲

 ۳۱۶ ..................................................... ھادل راز از برداشتن پرده -۳

 ۳۱۶ ................................ امانت گرفتن عھده بر یبرا قتیحق یآمادگ -۴

 ۳۱۷ ......................................................... وجود قتیحق شناخت -۵
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 ۳۱۷ ....................................................... تیاھم و ارزش شناخت -۶

 ۳۱۷ ............................................................ نید یسو به دعوت -۷

 ۳۱۸ ........................... دعوت یبرا یقو یعنصرھا یبرخ نمودن جذب -۸

 ۳۱۸ ........................... گناھان ۀکفار موجب خدا نزد درجات رفتن باال -۹

 ٣١٩ ........................... دعوت با مشرکان مبارزه یها وهیش سوم فصل

ج اکرم امبریپ تیحما و یاری از ابوطالب کردن منصرف یبرا شیقر تالش
 ...................................................................................... ٣١٩ 

 ٣٢٣ .......................................... امبریپ دعوت کردن بدنام یبرا تالش

 ۳۲۵ ...................................................... یازد ضماد آوردن اسالم -۱

 ۳۲۷ ............................................. س عبسه بن عمرو آوردن اسالم -۲

 ۳۳۰ ......................................... س عمران پدر ن،یحص آوردن اسالم -۳

 ۳۳۱ ................................................. س یغفار ابوذر آوردن اسالم -۴

 ٣٣٢ .................................................................... دیفوا و ھادرس

 ٣٣٧ ................................ دعوت راه در ج اکرم امبریپ آزار و تیاذ انواع

 ۳۳۷ ................... ج اکرم امبریپ به نسبت مشرکان آزار و تیاذ از ییھا نمونه

 ٣٤٢ ................................................ ج اکرم امبریپ ارانی آزار و تیاذ

 ٣٤٤ ............................................................ ھایآموختن و ھادرس

 ٣٤٥ .................................. تیمسئول یاجرا یبرا مناسب وقت انتخاب

 ۳۴۶ .......................................................................... س بالل -۱

 ۳۴۹ ................................................. مادرش و پدر و اسری بن عمار -۲

 ۳۵۲ .......................................................... س وقاص یاب بن سعد -۳

 ۳۵۳ ............................................................ س ریعم بن مصعب -۴

 ۳۵۵ ............................................................... س ارت بن خباب -۵

 ۳۵۸ ......................................................... س مسعود بن عبدالله -۶

 ۳۶۰ ................................................... س عاص بن دیسع بن دخال -۷

 ۳۶۰ ......................................................... س مظعون بن عثمان -۸



 ٩  فهرست مطالب

 

 سامان و تیترب به اھتمام و مکه در جنگ از ج اکرم امبریپ یخوددار فلسفه
 ٣٦٢ ............................................................... یداخل اوضاع دادن

 ٣٧١ ..... ج اکرم امبریپ ارانی و اصحاب اتیمعنو باالبردن در میکر قرآن ریتأث

 ٣٧٧ ...................................................................... گفتگو اسلوب

 ٣٧٨ ................................................................. اندرزھا و ھادرس

 ٣٨١ .................................. دینما یرویپ خود شیک و دهیعق از کس ھر

 ٣٨٦ ...... دشمن غاتیتبل کردن یخنث یبرا تالش و مجادله روش از استفاده

 ۳۸۶ .................................................................... سهیمقا ۀویش -۱

 ۳۸۷ ............................................. اعتراف و اقرار به واداشتن ۀویش -۲

 ۳۸۹ ....... آنان نمودن باطل و مشرکان سخنان به نشدن قائل تیاھم ۀویش -۳

 ٣٩٤ ......... آنھا از مکه مشرکان گرفتن کمک و یمک دوران در انیھودی نقش

 ٤٠٥ ................... بعثت ھفتم سال اواخر در یاجتماع و یاقتصاد ۀمحاصر

 ٤٠٩ ............................................................ ھایآموختن و ھادرس

 سفر و طائف به سفر مشکالت حبشه، به هجرت:  چهارم بخش
 اسراء

 ٤٢٠ ................ اسباب از استفاده سنت با ج اکرم امبریپ تعامل اول فصل

 ٤٢٣ .................................... اسباب از استفاده و خدا بر توکل ي مسئله

 ٤٢٧ ................................................. حبشه به هجرت دوم فصل

 ٤٢٨ .................................................. حبشه نیسرزم به اول ھجرت

 ۴۲۸ ........................................................ حبشه به ھجرت لیدال -۱

 ۴۳۱ ............. ج اکرم امبریپ طرف از مھاجرت یبرا حبشه انتخاب لیدال -۲

 ۴۳۴ ............... حبشه به دنیرس و ھجرت بودن یپنھان و مھاجران خروج -۳

 ٤٣٦ .................... ھجرت نینخست از بعد مکه به مسلمانان بازگشت لیدال

 ۴۳۶ .......................... قیغران داستان سبب به مھاجران بازگشت ۀشبھ -۱

 ۴۳۸ .................................................... افسانه نیا بیتکذ و ابطال -۲
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 ۴۴۰ .................................... حبشه از مسلمانان بازگشت یاصل لیدال -۳

 ٤٤٢ ................................................ حبشه به مسلمانان دوم ھجرت

 ٤٤٣ ........................................................مھاجران به شیقر رنگین

 ۴۴۳ ......................................مھاجران بازگرداندن یبرا شیقر تالش -۱

 ۴۴۵ ...................................................... ینجاش و جعفر یگفتگو -۲

 ۴۴۶ ................... ینجاش و مھاجران انهیم زدن ھم به یبرا گرید یتالش -۳

 ٤٤٧ ............................................................. ینجاش آوردن اسالم

 ٤٤٨ ............................................................ ھایآموختن و ھادرس

 ٤٦١ ...................... طائف جانکاه آزمون و رنج و اندوه سال سوم فصل

 ٤٦١ ................................................................ ابوطالب وفات -۱

 ٤٦١ .......................................................... ل جهیخد وفات -۲

 ٤٦٢ ......................................................... طائف به خدا رسول سفر

 ۴۶۴ ....................................... دعوت یبرا طائف شھر انتخاب لیدال -۱

 ۴۶۴ ......................................... طائف یریگ میتصم یروین و یرھبر -۲

 ۴۶۷ ...................................................................... دعا و تضرع -۳

 ۴۶۹ ............................ امت به نسبت ج اکرم امبریپ فقتش و یمھربان -۴

 ۴۶۹ ................................................................. رییتغ یھا وهیش -۵

 ۴۷۵ .............................. ھاجن آوردن اسالم و ینصران عداس داستان -۶

 ٤٨١ ................................................ معراج و اسراء چهارم فصل

 ٤٨٣ ............................ اتیروا و ثیاحاد براساس معراج و اسراء داستان

 ٤٨٧ .................................................. ھایآموختن و ھادرس اندرزھا،

 نهیمد به اصحاب هجرت ،و قبائل بر اسالم ۀعرض:  پنجم بخش

 ٥٠٠ ........ نهیمد به اصحاب هجرت و ل،یقبا انیم در گذار و گشت اول فصل

 ٥٠٣ ................................................................ عامر یبن با گفتگو

 ٥٠٤ ............................................................... بانیش یبن با گفتگو

 ٥٠٦ ................................................................. اندرزھا و ھادرس



 ١١  فهرست مطالب

 

 ٥١٠ ............................... نور یها عهیطل و ریخ یها دسته  دوم فصل

 ٥١٠ ................. عمره و حج موسم در خدا رسول با انصار مالقات نینخست

 ۵۱۰ ......................................................... صامت بن دیسو اسالم -۱

 ۵۱۱ .................................................. معاذ بن اسیا شدن مسلمان -۲

 ٥١٢ ........................................................................ انصار اسالم

 ٥١٤ .................................................................... اول ۀعقب عتیب

 ٥١٦ .................... سمعاذ بن سعد و ریحض بن دیاس آوردن اسالم داستان

 ٥١٨ ............................................................ ھایآموختن و ھادرس

 ٥٢٣ ................................................. دوم عقبه عتیب سوم فصل

 ٥٢٥ ............................................................ ھایآموختن و ھادرس

 ۵۲۹ ............................................ :است موضوع چند انگریب داستان نیا

 ٥٣٣ .............................................. نهیمد به هجرت چهارم فصل

 ٥٣٣ .............................................................. ھجرت یبرا یآمادگ

 ۵۳۳ .......................................................... مھاجران کردن آماده -۱

 ۵۳۴ ........................................................... ثربی در یساز نهیزم -۲

 ٥٣٥ ................................... عنکبوت ۀسور یھا هیآ از یبرخ در یتأمالت

 ٥٣٨ ................................................................... شتازیپ مھاجران

 ٥٣٩ ......... ھجرت در شکوه مظاھر و مھاجران با مبارزه در شیقر یھا وهیش

 ۵۴۰ ...................................... فرزندانش و ھمسر از شوھر جداکردن -۱

 ۵۴۳ ............................................................. شیقر یریگروگانگ -۲

 ۵۴۷ ............................................................. کردن یزندان وهیش -۳

 ۵۴۷ ................................................................... اموال ۀمصادر -۴

 ٥٤٩ ..................................... گرفت آغوش به را مھاجران که ییھا خانه

 ٥٥٣ ................................................ دیجد یاسالم ۀجامع یھایژگیو

 ٥٥٤ ............................. یاسالم دولت مرکز عنوان به نهیمد انتخاب علل

 ٥٥٥ .......................................................................نهیمد لیفضا

 ۵۵۶ ....................................................... نهیمد یھانام بودن ادیز -۱
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ھایماریب و امراض انواع دفع یتقاضا و نهیمد به نسبت ج اکرم امبریپ محّبت -۲
 ........................................................................................ ۵۵۷ 

 ۵۵۸ .. دھد برکت نهیمد به مکه برابر دو تا خواست خداوند از ج اکرم امبریپ -۳

 ۵۵۸ ... ج اکرم امبریپ یدعا برکت به طاعون و دجال از نهیمد بودن مصون -۴

 ۵۵۹ ............................... نهیمد یھایسخت بر یبردبار و صبر لتیفض -۵

 ۵۵۹ ........................................................ نهیمد در مردن لتیفض -۶

 ۵۵۹ ............... .دینما یم دور خود از را ھایناپاک و است مانیا مرکز نهیمد -۷

 ۵۶۰ ............................................... .برد یم نیب از را گناھان نهیمد -۸

 حفاظت باشد، داشته آن هیعل یسوئ قصد که یکس شر از را نهیمد خداوند -۹
 ۵۶۰ .............................................................................. دینما یم

 ۵۶۱ ........................................................ نهیمد دادن قرار حرم -۱۰

 ابوبکر سفرش، قیرف و ج اکرم امبریپ هجرت:  ششم بخش
 سقیصد

 یبرا ج اکرم امبریپ قیدق یزیر برنامه و مشرکان ۀنقش شکست اول فصل
 ٥٦٤ ....................................................................... هجرت

 ٥٦٦ ....................................... ھجرت یبرا ج اکرم امبریپ یزیر برنامه

 ٥٦٧ ................................................................... ثور غار تا مکه از

 ٥٦٨ .............................................. مکه از خروج ھنگام امبریپ یدعا

 ٥٦٩ ...................... خداوند جانب از ج اکرم امبریپ ژةیو حفاظت و تیعنا

 ٥٧٣ ........................................ ھجرت ریمس در معبد ام مةیخ بر گذر

 ٥٧٥ ................................................. امبریپ بیتعق و مالک بن سراقه

 ٥٧٧ ................................ دلھاست کننده دگرگون که ییخدا است پاک

 ٥٧٨ ................................................. ج خدا امبریپ از انصار استقبال

 ٥٨١ ............................................................ ھایآموختن و ھادرس



 ١٣  فهرست مطالب

 

 یبرا دیوع و هشدار و آنان به مژده و دینو و مهاجران شیستا  دوم فصل
 ٦٠٥ ............................................................ هجرت متخلفان

 ٦٠٦ ............................. دهیپسند یھاصفت با مھاجران شیستا: نخست

 ۶۰۶ ........................................................................... اخالص -۱

 ۶۰۶ ...............................................................................صبر -۲

 ۶۰۷ ................................................................ یراست و صداقت -۳

 ۶۰۸ .............................................................. ییفدا جان و جھاد -۴

 ۶۰۹ ................................. کنند یم یاری را امبرشیپ و خدا مھاجران، -۵

 ۶۱۰ ..................................................... أل خداوند بر کردن توکل -۶

 ۶۱۱ .............................................................................. دیام -۷

 ۶۱۱ .............................................. ج اکرم امبریپ از یرویپ و اتباع -۸

 ۶۱۳ ..................................... عمل و مانیا در سبقت و گرفتن یشیپ -۹

 ۶۱۵ ...................................................................... یرستگار -۱۰

 ۶۱۶ ..................................................... نیراست و یقیحق مانیا -۱۱

 ٦١٧ ............................................................ مھاجران به دینو: دوم

 ۶۱۷ ........................................................... ایدن در فراوان یروز -۱

 ۶۱۹ ................................. گناھانشان آمرزش و آنان یھایبد زدودن -۲

 ۶۲۰ ...................................... پروردگار نزد آنان یمعنو مقام و ارزش -۳

 ۶۲۱ .......................... ھستند آن در ماندن شهیھم و بھشت سزاوار آنھا -۴

 ۶۲۲ ................................. آنھا از خداوند یخشنود و بزرگ یرستگار -۵

 ٦٢٤ ...................................... ھجرت متخلفان به ھشدار و دیوع: سوم

 نهیمد در اسالم دولت یها هیپا:  هفتم بخش

یاسالم دولت از تیحما ستون نیاول نه،یمد بزرگ مسجد ساختن اول فصل
 .............................................................................. ٦٣١ 

 ٦٣٢ .................... بودند مسجد از یجزئ ج اکرم امبریپ یھا خانه: نخست

 ٦٣٣ ...................................................... نهیمد در اذان عیتشر: دوم
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 ٦٣٤ ................................... نهیمد در ج اکرم امبریپ خطبة نیاول: سوم

 ٦٣٥ ............................................. ینبو مسجد از یجزئ صفه: چھارم

 ۶۳۶ ......................................................................... صفه اھل -۱

 ۶۳۷ ......... آنھا به ارانشی و ج اکرم امبریپ توجه و صفه اھل مخارج نیتأم -۲

 ۶۳۹ ................................ جھاد و عبادت و علم به اشتغال و صفه اھل -۳

 ۶۴۱ ....................................................... صفه اھل یاسام و تعداد -۴

 ٦٤٤ .................................................... ھایآموختن و ھادرس: پنجم

 ۶۴۴ .............. یاسالم جامعه ساختار در ھاگاهیپا نیتر مھم از یکی مسجد -۱

 ۶۴۵ ....................................... است اسالم بودن ریفراگ نشان مسجد -۲

 ۶۴۷ .................................................... یعمل یالگو ارائه با تیترب -۳

 ۶۵۰ ..................................................... تخصص و مھارت به توجه -۴

 ۶۵۰ ............................................................ مسلمان دولت شعار -۵

 ۶۵۲ ................................ آن نیتزئ و مساجد ساختن در یکار محکم -۶

 ۶۵۴ ............................................................ ینبو مسجد فضائل -۷

 ۶۵۶ ........... :است شده نازل نیمھاجر یفقرا و صفه اھل درباره که یا هیآ -۸

 ٦٥٧ ........................... انصار و مهاجران انیم یبرادر مانیپ دوم فصل

 ٦٦٠ .......................................................... نهیمد در یبرادر مانیپ

 ٦٦٦ ............................................................ ھایآموختن و ھادرس

 ۶۶۶ .......................................... است ارتباط اساس مشترک، اعتقاد -۱

 ۶۷۱ ............................... یمدن جامعه انیبن اساس خدا راه در محبت -۲

 ۶۷۳ .................. بودند شده برادر خدا یبرا که یکسان انیم یرخواھیخ -۳

 را خرما درختان: گفتند ج اکرم امبریپ به انصار که است تیروا س رهیابوھر از -۴
 کار شما: گفتند انصار. رفتینپذ ج اکرم امبریپ. کن میتقس ما برادران ما و انیم
 ۶۷۴ .. .میھست امر نیا یرایپذ: گفتند. میکن یم کیشر ھا وهیم در را شما ما و دیکن

 ۶۷۵ .................................................... یبرادر سبب به بردن ارث -۵

 ۶۷۷ ............................................ نمونه یمباد و یانسان یھاارزش -۶

 ۶۷۸ .................................. یا لهیقب و یمیاقل یھاتفاوت بردن نیب از -۷



 ١٥  فهرست مطالب

 

 ۶۷۹ ........................ مسلمانان یمعنو افتنی قدرت یاصل عامل مواخات -۸

 ۶۸۲ ..................................................................... انصار لیفضا -۹

 ٦٨٦ ......................................صلح قرارداد ای نامه مانیپ سوم فصل

نوشت انیھودی و انصار و مھاجران نیب ج اکرم امبریپ که یا نامه مانیپ نیاول
 ...................................................................................... ٦٨٧ 

 ۶۸۷ ....................................................................... نامه مانیپ متن

 ٦٩١ ............................... نامه مانیپ نیا پندآموز یعبرتھا و درسھا: دوم

 ۶۹۱ .................................................... امت یمعن چارچوب نییتع -۱

 ۶۹۴ ...................................... ھستند مرجع نیباالتر امبرشیپ و خدا -۲

 ۶۹۶ ..................................................................... دولت قلمرو -۳

 ۶۹۸ ......................................................... انسان حقوق و ھایآزاد -۴

 ٧٠٥ .......................................................... نهیمد در انیھودی: سوم

 ۷۰۶ ........ یداخل جبھه در یدستگ دو و شکاف جادیا یبرا انیھودی تالش -۱

 ۷۰۸ ..................................... یالھ ذات هیعل انیھودی یغاتیتبل ھجوم -۲

 ۷۱۱ ............ میکر قرآن و ج اکرم امبریپ به نسبت ھودی نیتوھ و یادب یب -۳

 ۷۱۴ ............... آنھا ھمراه به ینیچ توطئه و منافقان از انیھودی یبانیپشت -۴

 لیدل به سالم بن عبدالله نام به ھودی عالمان از یکی به انیھودی ۀطعن -۵
 ۷۱۶ ..................................................................... اسالم به شیگرا

 ۷۱۸ ................ مسلمانان و ج اکرم امبریپ به ییناسزاگو و عاتیشا پخش -۶

 ۷۱۹ ........................................... قبله رییتغ برابر در انیھودی موضع -۷

 ۷۲۸ ........................................ قرآن در انیھودی یھاصفت از یبرخ -۸

 ٧٣٧ ............. کند ینم اصالح و درست را فسادکنندگان کار خداوند: چھارم

 ٧٤٢ ........................... ها هیسر شروع و دفاع و مقاومت چهارم فصل

 ٧٤٢ ....................................................... دفاع و مقاومت وهیش: اول

 ۷۴۶ ....................................................... یمعنو رھنمود و هیتوج -۱

 ۷۴۶ .................................................................... یعلم اسلوب -۲

 ۷۴۸ ............... آن به یوابستگ و ایدن یزندگ یفتگیش از فسن کردن آزاد -۳
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 ۷۴۹ ............. ییفدا جان و صبر به آن دادن آموزش و نفس دنیگردان پاک -

 ۷۵۰ ................................... شود یم آن قدرت و نفس عزت باعث جھاد -

 ٧٥١ ................................................... خدا راه در جھاد اھداف: دوم

 ۷۵۱ ........................................................ دهیعق یآزاد از تیحما -۱

 ۷۵۲ ..................................................... عبادات و شعائر از تیحما -۲

 ۷۵۳ .............................................................. نیزم از فساد دفع -۳

 ۷۵۴ ...................................................... اصالح و تیترب و شیآزما -۴

 ۷۵۷ ...................... آنان ۀتوطئ فیوتضع کافران نمودن خوار و ترساندن -۵

 ۷۵۸ ................................................................. منافقان ییرسوا -۶

 ۷۵۸ .................................... نیزم در یاسالم نظام و خدا حکم ۀاقام -۷

 ۷۵۹ .............................................................. کافران تجاوز دفع -۸

 ٧٦٣ .............................. بدر جنگ از قبل غزوات و ایسرا نینخست: سوم

 ۷۶۶ ........................................................................ ابواء ۀغزو -۱

 ۷۶۶ ....................................................... حارث بن داللهیعب هیسر -۲

 ۷۶۶ ................................................... عبدالمطلب بن حمزه هیسر -۳

 ۷۶۷ ....................................................................... بواط غزوه -۴

 ۷۶۷ ..................................................................... رهیعش غزوه -۵

 ۷۶۷ ...................................................... وقاص یاب بن سعد هیسر -۶

 ۷۶۸ ................................................................... یاول بدر غزوه -۷

 ۷۶۸ ..................................... نخله به یاسد جحش بن عبدالله هیسر -۸

 ٧٦٩ ................................................... ھایآموختن و ھادرس: چھارم

 ۷۶۹ .............................................. د؟یگرد مشروع یزمان چه جھاد -۱

 ۷۶۹ ............................................................. غزوه و هیسر تفاوت -۲

 ۷۷۰ ........................... ھا هیسر با آن ارتباط و نهیمد ساکنان یسرشمار -۳
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 سخن ناشر

میالدی و با قرارگرفتن جھان در حالتی از ھرج و مرج و  در آستانه قرن ششم
بندوباری، مردمان آن قرن، منتظر ظھور پیشوایی بودند تا به این آشفتگی سامان  بی

بخشد و قوانین ابدی طبیعت و آئین چگونه زیستن را در مسیر اصلی و جاوید آن 
ند دھد و شاھراه ھای مختلف را به ھم پیوھای گسیخته نظام ھدایت نماید و رشته

زندگی را در مقابل خستگان وادی طلب و رھروان مستعد بگشاید بنابراین، وجود و 
مستعد بود تا چنین وظیفه بزرگ و شگرفی را انجام دھد و بتواند  ج ظھور پیامبر اکرم

 برابری را سیراب نماید.وجود تشنگان عدل و آزادی و برادری و 
 ج پیامبر اکرم ۀنظران زیادی در سیر صاحباز آن زمان تاکنون مؤلفان و 

پرھیزگار به  ۀاند در برابر این اسو ای توانسته اند و ھر یک به گونه فرسایی نموده قلم
این کتاب که توسط استادگر گرانقدر  ۀادای مسئولیت بپردازند، اّما اھمیت ترجم

ھیئت علمی به رشته تحریر درآمده است و توسط  علی محمد صالبیآقای دکتر  جناب
انتشارات حرمین یعنی آقایان عبدالله ریگی احمدی، عبدالحکیم عثمانی و محمدگل 
گمشادزھی ترجمه گردیده است، از این جھت است که مؤلف کوشیده است تا برخالف 

اند، به طور  سایر کتابھای سیره که به طور مختصر به بررسی سیره پیامبر پرداخته
ردازد و در پرداختن به ھر یک از این حوادث، اھمیت مفصل به بررسی حوادث سیره بپ

آن را برای تمامی قشرھای جامعه از جمله: دعوتگران، مربیان، فرماندھان نظامی، 
آل و نمونه  ای ایده سیاستمداران، علما، تاجران و ... بیان نماید و شرایط تحقق جامعه

درصدد آن است تا به این  وامتی مؤمن و نمونه را بیان نماید؛ به عبارتی دیگر مؤلف
ھای صحرانشین و بدوی که چگونه توانست از عرب ج مسئله بپردازد که پیامبر اکرم

را  ج پرکینه آنان دشوار بود و با ھر تپش قلبشان، نفرت از محمد ۀجویی به سین راه
بردند، امتی ساخت که در روز  گردیدند و عاطفه را به کشتارگاه فاجعه می متذکر می



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٠

 

ایشان یک دریا اشک به چشم داشتند و یک دنیا غم به دل و بعد از رحلت آن رحلت 
 حضرت نیز در راستای اعتالی دین اسالم از ھیچ کوششی دریغ نورزیدند.

امید است که خداوند این عمل را خالص در جھت رضای خویش بگرداند و گامی 
 برد. ن به سر میبشری از ظلمت و انحرافی که در آ ۀباشد در راستای ھدایت جامع

 انتشارات حرمین
 ۸۵بھار 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

برای مسلمانان، حائز اھمیت است؛ چراکه چندین  ج پیامبر اکرم ۀی سیربررس
است که این  ج ترین آنھا اقتدا به پیامبر اکرم بخشد و یکی از مھم ھدف را تحقق می

گردد. با بررسی  طریق شخصیت، کارھا، سخنان و تقریرات ایشان حاصل میشناخت از 
کنند  ، مسلمانان نسبت به ایشان بیش از پیش احساس محبت میج پیامبر اکرم ۀسیر

با  ج نماید. ھمچنین با بررسی زندگی پیامبر اکرم و این محبت، در وجودشان رشد می
شود و این بررسی، او  ند نیز آشنا میزندگی یاران آن حضرت که در کنار او جھاد نمود

 ۀخواند. سیر را به دوست داشتن آنان و حرکت در مسیر آنھا و پیروی از راھشان فرا می
 :، زندگی آن حضرت را با تمام جزئیات از والدت تا وفات از جملهج  پیامبر اکرم

ن را دشمناھایش بر  ھا و پیروزی کودکی، جوانی، زندگی، دعوت و جھاد و شکیبایی
عالوه بر  ج گردد که پیامبر اکرم نماید و این مسئله اثبات می برای مسلمانان، روشن می

مسئولیت خطیر رسالت، پدر، ھمسر، رھبر، نظامی، حاکم، سیاستمدار، مربی، دعوتگر و 
 ۀھای خویش را در سیر زاھد و قاضی نیز بوده است. بنابراین، مسلمانان تمامی خواسته

 یابند. می ج پیامبر اکرم
 ۀآموزد. با شیو ھای دعوت و مراحل آن را میروش ج پیامبر اکرم ۀدر سیر دعوتگر

شود و از این راھکارھا در چگونگی  مناسب برای ھر مرحله از مراحل دعوت، آشنا می
نماید و به کوشش بزرگی که رسول  ارتباط با مردم و دعوت آنھا به اسالم استفاده می

داند که در برابر  برد و می اکرم برای اعالی کلمه الله مبذول داشته است، پی می
ھا  گونه عمل کند و موضع درستی که در برابر سختیھا چ مشکالت و موانع و دشواری

 و مشکالت باید اتخاذ شود، کدام است؟
ھایی در مورد تربیت و چگونگی تأثیر گذاشتن  درس ج پیامبر اکرم ۀ، در سیرمربی

برد که  یابد و به این موضوع پی می بر مردم به طور عموم و بر صحابه به طور خاص می
نظیری به وجود آورد و امتی ساخت که امر به  یافته و بیچگونه از آنھا نسل تربیت 
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آنان دولتی تشکیل داد  ۀکند و به خدا ایمان دارد و به وسیل معروف نھی از منکر می
 سترش داد.که عدالت را در شرق و غرب عالم، گ

ھدفدار در  ای و برنامهبا نظمی دقیق  ج اکرم پیامبر ۀسیر فرماندھان نظامی در
ھای روشنی در  شوند و نمونه فنون فرماندھی لشکرھا و قبایل و ملتھا و امتھا آشنا می

یابند و به این موضوع پی  ھا می ریزی و دقت در به کارگیری و اجرا نمودن طرح برنامه
برای تبلور مبادی عدالت و احیای قواعد شورا و نظام مشورتی  ج برند که پیامبر اکرم می

 نموده است. وقفه می لشکر و فرماندھان و حاکم و مردم، سعی و تالش بیمیان 
ترین دشمنان  رفتارش را با سرسخت ۀنحو ج پیامبر اکرم ۀنیز از سیر سیاستمداران

آموزند؛ دشمنانی مانند عبدالله بن ابی بن سلول که اظھار اسالم  اش می سیاسی
نمود و علیه او  را پنھان می ج کرمکرد و در درون خود، کفر و دشمنی با پیامبر ا می

کرد که موجب ناراحتی رسول اکرم  کرد و اقدام به شایعه پراکنیھایی می توطئه می
را مستأصل سازد و مردم را از او گریزان و  ج گردید و ھدفش این بود تا پیامبر اکرم می

ھایش تحمل  چگونه با او رفتار کرد و چگونه او را با کینه ج متنفر کند، اما پیامبر اکرم
نمود تا اینکه سرانجام، حقیقت برای ھمه آشکار شد و مردم او را ترک گفتند. حتی 

 گشتند. ج ترین افرادش او را رھا کردند و ھمه مطیع دستور و فرامین پیامبر اکرم نزدیک
آنان در فھمیدن و فھماندن کتاب آنچه را که به  ج پیامبر اکرم ۀنیز از سیر علما

تفسیر قرآن کریم است و در  ج آموزند؛ زیرا عمل پیامبر اکرم نماید می خدا کمک می
 ج توان به اسباب نزول آیات پی برد بنابراین، آشنایی با زندگی پیامبر اکرم سیره، می

به علما و دانشمندان را برای فھمیدن و فھماندن آیات قرآن و استدالل از آن و 
کند و آنھا احکام شرعی و اصول سیاست اسالمی را از  سربردن با حوادث آن، یاری می

یابند و  نمایند و به معارف درستی در علوم مختلف اسالمی دست می آن، استخراج می
است که علما، ناسخ و منسوخ و دیگر علوم را درک  ج پیامبر اکرم ۀدر پرتو سیر

ھای مّتقی و  یابند. ھمچنین انسان واالی آن را درمینمایند و روح اسالم و اھداف  می
 شوند. پرھیزگار با مفاھیم زھد و حقیقت و ھدفش آشنا می

نیز الگو و نمونه است؛ چراکه تاجران، از سیره،  تاجرانبرای  ج پیامبر اکرم ۀسیر
 آموزند و آنھایی که گرفتار مشکالت ھستند، ھای آن را می مقاصد تجارت و قوانین و راه

گیرند و در نتیجه  فرا می ج پیامبر اکرم ۀباالترین درجات صبر و پایداری را از سیر
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گردد و اعتمادشان به  ھایشان برای حرکت در راه دعوت به اسالم، تقویت می اراده
برند که سرانجام، از  شود و به طور حتم به این نکته پی می خداوند عزوجل بیشتر می

 .١آن پرھیزگاران است
آداب واال و اخالق پسندیده و عقاید  ج مر اینکه امت، از سیره پیامبر اکرمآخراال

سالم و عبادت درست و روح بلند و پاکیزگی قلب و محبت جھاد در راه خدا و شوق 
ھای پیامبر  ما غزوه«آموزد. بدین جھت بود که علی بن الحسین فرمود:  شھادت را می

و از محمد بن عبدالله شنیدم که به نقل از  »گرفتیم ھای قرآن یاد می را ھمانند سوره
ھا، دانش دنیا و آخرت نھفته است و اسماعیل  گفت: در دانش غزوه عمویم زھری می

آموخت و آن را  ھای پیامبر را به ما می پدرم جنگ«بن محمد بن سعد بن ابی وقاص گفت: 
 .٢»آنھا را از یاد نبریدانتان است، اینھا شاھکار پدر«گفت:  و می» کرد برای ما تکرار می

در تربیت امت و تشکیل حکومت، به  ج ھای پیامبر اکرم بررسی سیره و رھنمود
کند تا با شناسایی عوامل پیشرفت و سقوط،  علما و رھبران و فقھا وحاکمان کمک می

 ج پیامبر اکرم ۀراه قدرت یافتن اسالم و مسلمانان را دریابند و با شناخت کامل سیر
ھای مؤمن و احیای جامعه و برپایی دولت، آشنا شوند و  افراد و پرورش انساندر تربیت 

را در تمامی مراحل دعوت و توانایی او را در مواجه  ج مسلمانان حرکت پیامبر اکرم
ریزی دقیق اورا  شناسند و برنامه مبارزه با دعوت، می ۀھای مشرکان دربار شدن با روش

ای قانع کردن اھل طائف با دعوت و عرضه کردن در ھجرت به حبشه و تالش ایشان بر
اھداف خود در موسم حج بر قبایل و دعوت تدریجی آن حضرت از انصار، برای پذیرفتن 

 نمایند. اسالم و سپس ھجرت مبارک ایشان به مدینه را مشاھده می
ریزی و اجرای  و چگونگی برنامه ج با تفکر و اندیشیدن در واقعه ھجرت پیامبر اکرم

مقدمات ھجرت و آنچه بعد از آن، اتفاق افتاده است، به این نتیجه خواھیم رسید  آن و
ریزی در کارھا،  وحی بوده است و برنامه ج ریزی پیامبر اکرم که منبع اصلی برنامه

اموری است که از مسلمانان، خواسته  ۀجزئی از سنت و بخشی از تکلیف الھی در ھم
، تمام فنون فرماندھی جنگ و مھارت در ج  اکرمشده است. مسلمانان، از روش پیامبر 

آموزند و فرا  ھر مرحله و مھارت در انتقال از سطحی به سطحی دیگر را می ۀادار

                                           
 .۴الیحیی، ص یحیی ، مدخل الدراسة السیرة -١
 .۲۴۲، ص۲البدایة والنھایة، ج -٢
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چگونه با قدرتھایی مانند یھودیان و منافقان و کفار و  ج گیرند که پیامبر اکرم می
و پایبندی به  این دشمنان به سبب توفیق الھی ۀنصاری برخورد نمودند و چگونه بر ھم

شرایط پیروزی و اسبابی که خداوند در کتابش به آن راھنمایی نموده است، پیروز 
 گردیده است.

ترین عامل قدرت یافتن و دست یافتن به عزت و قدرت گذشته و  ترین و اصلی مھم
حاکم قرار دادن شریعت پروردگار در زندگی مسلمانان وابسته به پیروی از رھنمودھای 

 فرماید: است؛ چنانکه خداوند متعال میپیامبر 

ْ  قُۡل ﴿ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۖ ٱَوأ ا  لرَُّسوَل ْ فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل وََعلَۡيُ�م مَّ فَإِن تََولَّۡوا

ِۡلُتۡمۖ �ن تُِطيُعوهُ َ�هۡ  ّ�ُ ْۚ  .]۵۴ر: [النو ﴾٥٤لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱإِ�َّ  لرَُّسولِ ٱَوَما َ�َ  َتُدوا
بگو از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید. اگر سرپیچی کردید و رویگردان شدید، بر او «

وی نھاده شده است و بر شما ھم انجام  ۀ(محمد) انجام چیزی واجب است که برعھد
شما نھاده شده است. اما اگر از او اطاعت کنید، ھدایت  ۀچیزی واجب است که برعھد

 .»خواھید یافت (در ھر حال) بر پیغمبر جز ابالغ روشن و تبلیغ آشکار نیست
تنھا راه اصلی  ج کند که پیروی از پیامبر اکرم مضمون آیه بر این امور داللت می

 فرماید: یه خداوند در این مورد معزت و قدرت یافتن امت اسالمی است؛ چنانک

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا �ِض ٱَليَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
�ۡ 

ِينَ ٱ لََف ۡسَتخۡ ٱَكَما  ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم ِديَنُهُم  �َّ لَُهۡم  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ
ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� 

َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ اۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد  ٔٗ َوَ�َُبّدِ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ْ  ٥٥ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَ�ٰلَِك فَأ �ِيُموا

َ
لَٰوةَ ٱَوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا ْ  لزَّ ِطيُعوا

َ
 لرَُّسوَل ٱَوأ

 .]۵۶-۵۵[النور:  ﴾٥٦رَۡ�ُونَ لََعلَُّ�ۡم تُ 
اند، وعده  اند و کارھای شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«

دھد که آنان را قطعًا جایگزین در زمین خواھد کرد. ھمان گونه که پیشینیان را  می
د، پسند جایگزین قبل از آنان کرده است. ھمچنین آئین ایشان را که برای آنان می

حتمًا پابرجا و برقرار خواھد ساخت و نیز خوف و ھراس آنان را به امنیت و آرامش 
گردانند. بعد از این  پرستند و چیزی را شریکم نمی سازد. آن گاه مرا می مبدل می

کسانی که کافر شوند، آنان کامًال فاسقان ھستند و نماز را بخوانید و زکات را بپردازید 

 .»د تا اینکه به شما رحم شودو از پیغمبر اطاعت کنی
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و یارانش قبل از تشکیل حکومت و دولت در مدینه، شرایط دستیابی  ج پیامبر اکرم
به قدرت و حکومت را محقق نمودند؛ چراکه آنان مؤمنانی بودند که به انجام اعمال 

ھا و به پیروی از دستورات و فرامین پروردگار در تمامی  صالح و خوبیھا و نیکی
ھای زندگی پرداختند و با شرک و انواع مظاھر نھانی و پوشیده آن مبارزه نمودند  زمینه

و از اسباب مادی و معنوی پیروزی و دستیابی به حکومت در سطح فرد و جامعه، 
استفاده کردند و بعد از آن به گسترش دین خدا در میان ملتھا و امتھا پرداختند. 

ان از آنجا که رسالت خویش را به فراموشی ماندگی مسلمانان از رھبری جھ عقب
ند و جایگاه آن را پایین آورده و منبع آن را با انبوه سھمگینی از اوھام مکدر  سپرد

کنند که حکومت و قدرت با  اند و گمان می نموده و سنتھای خداوند را نادیده گرفته
 ای حتمی و بجاست. آید، نتیجه آرزوھا و خیاالت به دست می

ی گرفتار شدن مسلمانان به ناتوانی ایمانی و پژمردگی روحی و حیرت عّلت اصل
توان به سبب شکاف  فکری و آشفتگی روانی و تشتت ذھنی و انحطاط اخالقی را می

بزرگی دانست که بین امت و قرآن کریم و رھنمود نبوی و میان امت و رھنمودھای 
 ، پدید آمده است.عصر خلفای راشدین و نکات برجسته و درخشان تاریخ اسالم

توان این مسئله ذکر کرد که بعضی  ھای بارز و عینی این موضوع را می یکی از نمونه
خلفای راشدین،  ۀو سیر ج از داعیان اسالم، از قرآن کریم و رھنمودھای پیامبر اکرم

ای  پایه ھای جدید و مفاھیم سست و بی اطالع کافی ندارند و در سخنرانیھای خود واژه
شکست روانی آنھا در برابر تمدن غرب است و با وجود اینکه  ۀکنند که نتیج بیان می

ھای تغییر جامعه زندگی و جھان و انسان و روش ۀمقاالت و کتابھایی در مورد فلسف
گردد که آنان در فھم تمکین  نویسند، اما از سخنان و مقاالتشان چنین استنباط می می

وند تغییر ملتھا و تشکیل حکومت از خالل ھای خدا و دستیابی به قدرت و درک سنت
یا از خالل دعوت پیامبران به ملتھایشان و یا از  ج قرآن کریم و روش پیامبر اکرم
وافری ندارند تا بتوانند عوامل موفقیت نھضت کسانی  ۀرھگذر بررسی تاریخ اسالم، بھر

اند، ارائه  گرفتهرا در پیش  ج را که در تربیت امت و تشکیل حکومت، راه پیامبر اکرم
الدین،  دھند. عواملی که باعث موفقیت نھضت کسانی ھمانند نورالدین محمود و صالح

تربیت  ۀیوسف بن تاشفین، محمود غزنوی و محمد فاتح و دیگر کسانی که در زمین
را در پیش گرفته بودند، گردید و نه تنھا  ج امت و تشکیل حکومت راه پیامبر اکرم

ھای برخی از  ھا و دیدگاه ندارند؛ بلکه به نظریه ج وش پیامبراطالعی از سیره و ر
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سیاستمداران یا متفکران و فرھنگیان شرقی و غربی و کسانی که از وحی و تعالیم الھی 
  نمایند. اطالع ھستند، استدالل می بی

ھا مخالف نیستم؛ بلکه ھا و امتبنده عالوه بر اینکه به استفاده از تجربه ملت
مؤمن است که ھر کجا آن را بیابد، از دیگران به آن سزاوارتر  ۀت، گشمدمعتقدم حکم

دانند یا  است، اما با نظریه و دیدگاه کسانی مخالفم که روش ربانی و خدایی را نمی
گیرند  کنند و تاریخ این امت را که سرشار از درسھا و اندرزھاست، نادیده می تجاھل می

یدگاھھای خود که از قرآن کریم و رھنمودھای ھا و د کنند که با نظریه و تالش می
د. ابن قیم در ھا فاصله دارد، رھبری مسلمانان را به عھده بگیرن فرسنگ ج پیامبر اکرم

 گوید: این مورد می

 ا لعلیـهـو اهللا ما خوفی من الذنوب فان
 

 الغفرانطريق العفو و 
 

 ا اخشی انسالخ القلب عن حتكيمـلكنم
 

 القرآنهذا الوحی و 
 

 

 خرصهارضاً بآراء الرجال وو
 

 بمنه الرمحن الكان ذاك 
 

شوند، اّما از این  ترسم؛ زیرا گناھان، بخشیده می سوگند به خدا من از گناھان نمی«
ھای مردم و  ھا به حاکم قرار دادن قرآن راضی نگردند و به آراء و نظریهترسم که دل می

خداوند بر ما منت نھد و ما را از مبتال حدس و گمان آنھا راضی شوند. به امید اینکه 
 .»ندشدن به چنین امری برھا

ھای خداوند  و سنت ج در تربیت امت و تشکیل دولت به شناخت روش پیامبر اکرم
با  ج ھا نیاز مبرم داریم و باید به چگونگی رفتار پیامبر اکرم در میان ملتھا و دولت

پیام الھی گردید، توجه نماییم تا با شناخت ھا و ملتھا و مردم، بعد از اینکه حامل  دولت
این نکات از رھنمودھای آن حضرت راه درست دعوت و حاکم قرار دادن اسالم بر سایر 

حرکت خویش را بر پایه روشی سالم که اصول و فروع  ۀادیان را بیابیم و اساس و شالود
 فرماید: آن نشأت گرفته از کتاب و سنت است، بنا نھیم. خداوند می

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ َّ�  ْ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجوا
ُ
َ ٱأ  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ

َ ٱَوَذَكَر   .]۲۱[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� �َّ
برای شما در (رفتار و گفتار) پیغمبر خدا، سرمشق و الگوی زیبائی است. برای «

  .»جویای قیامت باشند و خدای را بسیار یاد کنند کسانی که امید به خدا داشته و
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در تربیت امت و تشکیل دولت، فراگیر و نگرشی ھمه جانبه و  ج روش پیامبر اکرم
متوازن بود و او در بیداری و احیای ملتھا و تأسیس دولت، ھمراه سنتھای موجود الھی 

وشیاری با این سنتھا نمود بنابراین، ایشان در نھایت فرزانگی و ھ در جوامع، حرکت می
از ھر یک از قوانین الھی مانند سنت دعوت تدریجی،  ج رفتار نمود؛ پس پیامبر اکرم

تدافع، سنت گرفتار شدن به مشکالت و ناھمواریھا، استفاده از اسباب و تغییر انسانھا 
ای مناسب استفاده نمود و عالوه بر آن در وجود یارانش منھج ربانی و سایر  به شیوه

یم، ارزشھا، عقاید صحیح را در مورد خدا، انسان، جھان، زندگی، بھشت، جھنم و مفاھ
مناسب بود که اصحاب با تمام توان، تحت  ۀقضا و قدر را استوار نمود و بر اثر این شیو

کوشیدند تا به رھنمودھای  گرفتند و می قرار می ج تأثیر روش تربیتی رسول خدا
سفر بود، ھنگام بازگشت از سفر از یارانش در مورد ایشان پایبند باشند و اگر کسی در 

دیده و شنیده بودند و از رھنمودھا و تعداد آیاتی  ج آنچه در این فاصله از پیامبر اکرم
گام به  ج شد و خالصه اینکه، یاران رسول اکرم که در غیاب او نازل شده بود، جویا می

به خود آنان نبود؛ بلکه آن را به  کردند و این اطاعت کامل، منحصر گام از او پیروی می
 دادند. فرزندان و اطرافیان خود، انتقال می
به بررسی احوال جھان قبل از  ج پیامبر اکرم ۀاین کتاب عالوه بر بررسی سیر

بعثت و تمدنھای حاکم در آن زمان و حاالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخالقی 
و از نزول وحی و  ج قبل از تولد پیامبراکرمپردازد و از رخدادھای مھم  زمان بعثت می

نماید و ساختار ایدئولوژیکی و اخالقی و عبادی در دوران مکی  مراحل دعوت، بحث می
دارد و از ھجرت به  نماید و روشھای مشرکان را در مبارزه با دعوت بیان می را بیان می

گوید و به  سخن میحبشه و واقعه طائف و سفر اسراء و معراج و دعوت قبایل گوناگون 
چگونگی وضعیت انسانھای نکونام و پذیرش دعوت از جانب مردم یثرب و به ھجرت 

پردازد. این کتاب، ضمن بیان حوادث و رخدادھا، درسھایی که از آن  می ج پیامبر اکرم
گذارد تا  شود را با خواننده در میان می شود و فوایدی که از آن گرفته می آموخته می

دنیای معاصر از آن استفاده کنند. نویسنده نیز به بررسی زندگی پیامبر مسلمانان در 
در  ج پردازد و روش پیامبر اکرم از زمان ورودش به مدینه تا لحظه وفاتش، می ج اکرم

ھای جامعه و تربیت آن و راھکارھای ایشان در تشکیل دولت را بیان  تحکیم پایه
گوید. عالوه بر  اخلی و خارجی سخن میآن حضرت با دشمنان د ۀنماید و از مبارز می
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در جامعه و پیمان بستن با اھل کتاب که در  ج آن، به بررسی سیاست پیامبر اکرم
حلھای اقتصادی و تالش آن حضرت  عھدنامه، ثبت شده است و حرکتھای جھادی و راه

برای ارتقای مسلمانان به سوی مفاھیم واالی این دین که برای نجات انسانھا از 
نویسی سیره نبوی را که در  کوشد تا شکل خالصه پردازد و می  یکیھا آمده است، میتار

اذھان بسیاری از فرزندان امت جای گرفته است، حل نماید. در سالھای گذشته 
الرحیق  ای در زمینه سیره نبوی مانند کتاب ھرچند پژوھش و بررسیھای ارزنده

 بوطی و ةالنبوی ةفقه السیر غزالی،ة فقه السیر، اثر صفی الدین مبارکفوری المختوم
اثر ابوالحسن ندوی انجام شده و مورد قبول امت قرار گرفته و به چاپ و  ةالنبوی ةالسیر

انتشار آنھا اقدام شده است، اما این بررسیھا مختصر بوده و تمامی حوادث و رخدادھای 
ھا اکتفا کرده و بعضی اند. و برخی از دانشگاھھا به این کتاب سیره نبوی را بیان ننموده

اند که ھر کس این کتابھا را به طور کامل مطالعه کند، تمام  از دانشجویان گمان برده
گیرد، در حالی که چنین دیدگاھی، اشتباھی بزرگ و خطرناک در  نبوی را فرا می ۀسیر

است و این طرز تفکر، به برخی از ائمه مساجد و رھبران  ج مورد سیره پیامبر اکرم
ھای اسالمی نیز سرایت نموده و اثر معکوس بر آنھا نھاده است. بدین جھت،  حرکت

بسیاری از مردم، تصور ناقصی از سیره نبوی دارند و شیخ محمد غزالی در پایان 

با «گوید:  خطر این تصور در مورد سیره نبوی را بیان داشته و می (فقه السريه) کتابش

وفات شاید در ذھن، این گمان به وجود آید که از تولد تا  ج بررسی زندگی پیامبر اکرم
ای، در حالی که این اشتباه بزرگی است؛  زندگی محمد را به طور کامل بررسی کرده

زیرا ھرگز سیره را به صورت واقعی نخواھی فھمید مگر اینکه قرآن کریم و سنت را 
اسالم به  پیامبرکنی، رابطه تو با  ای که از قرآن و سنت درک می بررسی کنی و به اندازه
 .١»ھمان اندازه خواھد بود

ارتباط  ج ھایی از قرآن که با سیره پیامبر اکرم بنابراین، در این کتاب به بیان بخش
نضیر، صلح حدیبیه و غزوه  بدر، احزاب، بنی ۀدارد، پرداخته شده است مانند: غزو

ھای الھی در شکست و پیروزی  ھا و سنت تبوک. ھمچنین در این کتاب، درسھا، آموزه
بیان شده و از چگونگی عالج بیماریھای نفسانی از خالل حوادث و وقایع، سخن به 

                                           
 .۴۷۶فقه السیرة، غزالی، ص  -١



 ٢٩  مقدمه

 

میان آمده است. سیره نبوی به ھر نسلی، آنچه را که برای او در آن دوران زندگی، 
 شود. آموزد و برای ھر زمان و مکانی شایسته است و باعث اصالح می مفید است، می

یام زندگی خود را مشغول پژوھش در قرآن کریم و سیره نبوی نمودم. در بھترین ا
ھا و گوھرھای  پژوھش، غربت و دوری از وطن را فراموش نمودم و با گنجینه ۀطی دور

آوری، مرتب و منظم نمودن  موجود در البالی مراجع و مصادر مشغول شدم و به جمع
می، قرار گیرد و به این نتیجه رسیدم آنھا پرداختم تا مورد استفاده فرزندان امت اسال

ھا و فوائد و  ھا و عبرت که نویسندگان سیره نبوی در گذشته و حال در بیان درس
رخدادھا، دیدگاه مشترکی ندارند؛ چراکه دیدگاھھای مورخان گذشته ھمانند ابن 
ھشام، ذھبی و ابن کثیر متفاوت است و عالوه بر آن، نویسندگان معاصر نیز ھمانند 

باعی و غزالی نیز از این امر مستثنی نیستند؛ ھمچنین در تفسیر و شروح احادیث س
ھای فقھا به نتایجی رسیدم که کتابھای سیره  و کتاب شروح نووی و فتح الباریمانند 

اند. خداوند به من توفیق داد که این  نه در گذشته و نه در حال، از آن سخن گفته
وری نمودم و آنھا را به رشته تحریر در آوردم که به آ درسھا و عبرتھا و فوائد را جمع

نماید تا با تمام سادگی، از این ثمرات، استفاده نماید، لذا این کتاب  خواننده کمک می
 آوری شده است.  ای است که از صدھا مرجع و منبع، جمع محصول نتایج و افکار عملی

ی از کشورھای لیبی، در راستای تحقق بخشیدن این ھدف بزرگ، دانشمندان بسیار
آیی،  یمن، عراق، مصر، سودان، سعودی، امارات، قطر و شام با گفتگو و مناقشه و گردھم

اند و به بعضی از مراجع و منابع کمیاب راھنمایی کرده و آنھا را برایم  مرا یاری داده
و  در نگارش سیره، باید به روشھا :اند و دیدگاه بعضی از آنان این بود که تھیه نموده

کرده است، تأکید بیشتری  قوانینی که پیامبر خدا، در حرکت مبارکش به آنھا عمل می
ای دیگر این بود که  شود؛ مانند رفتار پیامبر با مشرکان در فتح خیبر و مکه و دیدگاه عده

 ج با سیره رفتاری وی که با حدیث و یا رفتاری از پیامبر اکرم ج تاریخی آن حضرت ۀسیر
وفق داده شود. چنانکه روش قرآن کریم نیز چنین روشی است؛ زیرا  بیان شده است،

ای جوشان خواھد ساخت،  این کار از نسل جدید، افرادی عالم، با فھمی عمیق و عاطفه
لذا باید گفت که سیره نبوی غذای روح است و به عقلھا، فرھنگ و به دلھا، حیات 

 نماید. بخشد و انسان را پاکیزه می می
حلھای  نیز در تمام ابعاد روند دعوت اسالمی، دارای راه ج اکرم پیامبر ۀسیر

در حالی از جھان چشم فروبست و به مأل اعلی  ج مفیدی است؛ زیرا پیامبر اکرم
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پیوست که سوابق زیادی در دعوت و تعلیم و تربیت و جھاد و تمام شئون زندگی برای 
نگری در سیره  طور که ژرف ھمانخواست به او اقتدا نماید به جا گذاشت.  کسی که می

 ج نماید تا با سرمایه بزرگ اخالقی که پیامبر اکرم به خواننده کمک می ج پیامبر اکرم
پیامبر خدا که با آنھا  ۀرا از تمام انسانھا متمایز کرده بود، آشنا شود و با صفات پسندید

ثابت برسد که حسان بن  ۀگفت در دنیای انسانھا زندگی نمود، آشنا شود و به مصداق
 گفت:

 م تر قط عينیـل كوامجل من
 

 م تلد النساءـل كافضل منو 
 

 .»اند و هيچ زنی فرزندی هبرت از تو به دنيا نياورده است هرگز چشامنم زيباتر از تو نديده«

 خلقت مربأً من كل عيب
 

 ا تشاءـقد خلقت كم ككان 
 

 .»ای خواهد، آفريده شده كه دلت میای. گويا آن گونه  به دور از هرگونه عيب آفريده شده«
اند آن را بیان نمایند؛  ام، پیشینیان نتوانسته کنم مطالبی که بیان نموده من ادعا نمی

او به قلبی  ۀھای سیر زیرا شأن و منزلت پیامبر خدا، بزرگ است و توضیح برخی از نشانه
از دارد و ادعای این تر نی تر و ایمانی ژرف تر و ھوشیاریی بزرگ تر و بینشی دقیق رقیق

مورد  موضوع نیز که کار من از ھر گونه اشتباه دور و کاری در حد کمال است، ادعایی بی
است؛ زیرا عصمت، از صفات پیامبران است و ھر کس گمان کند که تمام دانشھا را آموخته 

 فرماید: است، به راستی که خویشتن را نشناخته است؛ زیرا خداوند به پیامبرش می

وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� وَ ﴿ وحُ ٱقُِل  لرُّ وتِيُتم ّمَِن  لرُّ
ُ
ٓ أ ۡمرِ َرّ�ِ َوَما

َ
إِ�َّ  ۡلعِۡلمِ ٱِمۡن أ

ِ  ٨٥قَلِيٗ�  ِيٓ ٱَولَ�ِن ِشۡئَنا َ�َۡذَهَ�َّ ب ٓ إَِ�َۡك ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك بِهِ  �َّ ۡوَحۡيَنا
َ
َعلَۡيَنا  ۦأ

 .]۸۶-۸۵[اإلسراء:  ﴾٨٦َو�ِيً� 
پرسند، بگو روح از اوامر پروردگارم است و شما دانش اندکی  مورد روح میتو را در «

 .»اید داده شده
 بنابراین، علم و دانش دریایی است که ساحل ندارد و شاعر چه زیبا سروده است: 

 من يدعی فلی العلم فلسفةـقل لو
 

 

 اشياء كغابت عنحفظت شيئا و
 

دانش است، بگو چیزی را حفظ کند که فیلسوف علم و  به کسی که ادعا می«
 .»ایی زیادی از تو پنھان مانده استای ولی چیزھ نموده
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ای که کتابی بنویسد، پس از گذشت یک شب با خود  گوید: ھر نویسنده ثعالبی می
کردم. این پس از گذشت  افزودم یا از آن کم می گوید: کاش فالن مطلب را به آن می می

د چگونه خواھد شد؟ و عماد اصفھانی گفته یک شب است، پس اگر چند سال بگذر
گوید: اگر  نویسد مگر اینکه فردا می است: از نظر من کسی نیست که امروز کتابی می

کردم بھتر بود و اگر فالن مطلب مقدم  دادم یا فالن مطلب را اضافه می این را تغییر می
عبرت و دلیلی است  ترین نمودم، زیباتر بود و این بزرگ شد و یا مطلبی را ذکر نمی می

 اند. ا و کارھایشان ناقصبر اینکه تمام انسانھ
در پایان امیدوارم که این کار، خالص برای خدا باشد و برای بندگان خدا مفید واقع 

ام، پاداش دھد و آن را در ترازوی  شود و خداوند مرا در مقابل ھر حرفی که نوشته
اعمال نیکم قرار دھد و به برادرانی که مرا با تمام وجود، در تألیف این کتاب یاری 

 عر گفته است: نمودند، پاداش نیک بدھد. شا

 اسري خلف ركاب القوم ذاعرج
 

 مؤمال جرب ما القيت من عوج 
 

کنم؛ به امید اینکه تأخیر خود را از آنان،  به دنبال کاروان، لنگ لنگان حرکت می«
 .»جبران کنم

 فان حلقت هبم من بعد ماسبقوا
 

 اء فی الناس من فرجـفكم لرب السم 
 

اند برسم، لطف خداوند است که شامل حالم  گرفتهاگر به آنان که از من سبقت «
 .»دھد ه چنین توفیقی به بندگانش میشده و اوست ک

 ان ظللت بقفر االرض منقطعاو
 

 من حرج كذل ما علی اعرج يف 
 

 .»و اگر در بیابان باز بمانم، برای فرد لنگ اشکالی ندارد«

 .كأتوب إليك وأشهد أن ال إله إال أنت أستغفر كبحمدسبحانك اللهم و
 

 هالفقیر إلی عفو ربه و مغفرته و رضوان
 علی محمد الصالبی

 م. ۲۰۰۱ -  ھ ۱۴۲۲
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 فصل اّول
 بعثتتمدنهای حاکم و ادیان قبل از 

 امپراطوری روم -۱
امپراطور روم شرقی، معروف به امپراطور بیزانس که قلمرو آن در آن زمان شامل 
سرزمین یونان، بالکان، آسیا، سوریه و فلسطین، تمام حوزه دریای مدیترانه، مصر و 

گردید و مرکز آن، قسطنطنیه بود، حکومتی ستمگر  کلیه سرزمینھای شمال آفریقا می
کرد و آشفتگی، ھرج و مرج  و ستم را بر ملتھای یاد شده تحمیل میداشت که ظلم 

کردند، با  ھمه جا را فراگرفته بود در حالی که خودشان با عیش و عشرت زندگی می
ظلم مذھبی و بدترین نوع استبداد سیاسی شده بود و برای  ۀاین وجود مصر، عرص

نمودند، اما به آن علوفه کافی  گوسفندی بود که از شیر آن استفاده می ۀرومیھا به مثاب
 دادند. نمی

در سوریه نیز انواع ظلم و بیگاری و بردگی رواج یافته بود و رومیھا برای رھبری و 
گرفتند و عالوه بر آنکه مورد تاخت و تاز  فرمانروایی آنان، فقط از زور و قدرت کمک می

کردند که جز منطق زور، چیزی  د بیگانگانی بر آن فرمانروایی میقرار داده بودند، مانن
دادند تا جایی که مردم سوریه برای  شناسند و ھیچ نوع نرمشی با آنھا نشان نمی را نمی

 فروختند. پرداخت وامھای خود، فرزندانشان را می
 تمدن در گذشتهجامعه روم، مملو از تناقض و آشفتگی بود و این وضعیت در کتاب 

 چنین بیان شده است: و حال
تناقض وحشتناکی بر زندگی اجتماعی بیزانس حاکم و گرایش به دین، در اذھان 

گیری، فراگیر و در تمام مناطق کشور  رومیھا رسوخ کرده بود؛ رھبانیت و گوشه
اطالع در مباحث عمیق دینی و مباحثه بیزانسی دخالت  گسترش یافته بود. افراد بی

پرداختند. زندگی عادی، رنگ مذھبی به خود گرفته بود، اما از  میکردند و به آن  می
طرفی ھمین مردم، به شدت به انواع بازیھا، سرگرمیھا و خوشگذرانیھا عالقمند بودند. 
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میدانھای ورزشی بزرگی وجود داشت که ھشتاد ھزار نفر تماشاچی را در خود جای 
و گاھی مردان با درندگان را تماشا داد. مردم در آنجا کشتی گرفتن مردان با مردان  می
١کردند می

. 
مردم به نژادھای متفاوت تقسیم شده بودند. آنھا زیبایی را دوست داشتند و به 

ورزیدند و بازیھایشان بیشتر اوقات بازیھای خونینی بود و  خشونت و ظلم، عشق می
ی از ھایشان نیز خیلی سخت و ھولناک و زندگی بزرگان و رؤسایشان ترکیب شکنجه

٢جا و عادتھای زشت و ناپسند بود خوشگذرانی و توطئه و تشریفات بی
. 

 امپراطوری ایران -۲

امپراطوری ایران، معروف به فارس یا کسری از نظر وسعت از امپراطوری روم 
تر بود و ادیان زیادی مانند زرتشتی و مانوی در آن رواج داشت. در اوایل  شرقی، بزرگ

ه نام مانی، آیین مانوی را به وجود آورد؛ سپس در اوائل قرن سوم میالدی، شخصی ب
بندوباری و لجام  بی ۀقرن پنجم میالدی آیین مزدک ظھور کرد که اساس آن بر پای

ھای مردم برای ھمه، مباح شمرده  گسیختگی بنیان نھاده شده بود و اموال و دارایی
چپاولگرانی گردید که به شد و این امر باعث شورش کشاورزان و سبب زیاد شدن  می

بردند و زنان را به  بردند و ثروت و دارایی موجود در آنھا را به یغما می کاخھا یورش می
آن،  ۀنمودند که در نتیج گرفتند و امالک و زمینھای مردم را تصرف می اسارت می

شد که اصًال در  ای که چنین احساس می ھا خالی از سکنه شد به گونه زمینھا و خانه
 نجا کسی نبوده است.آ

بردند و خود را باالتر از سایر انسانھا  پادشاھان، سلطنت را از پدرانشان به ارث می
پنداشتند. ثروت و درآمد کشور در انحصار  نمودند و خودرا از نسل خدایان می تصور می

نمودند و زندگی آنان به زندگی  گرایی و خوشگذرانی می آنھا بود و آن را صرف تجمل
نات شبیه بود تا جایی که بسیاری از کشاورزان برای در امان بودن از مالیاتھای حیوا

کردند و به دیرھا و عبادتگاھھا  سنگین و خدمت اجباری نظامی، کارشان را ترک می
بردند. مردم، در میان جنگھای خونین و خانه برانداز ایران و روم که سالھا  پناه می

شدند. در صورتی که این  شی به کار گرفته میارز کشید، مانند ھیزم بی طول می

                                           
 .۳۱السیرة النبویة، ندوی، ص  -١
 ھمان. -٢
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شد، اجرای  ھا ھیچ عایدی برای ملت نداشت و تنھا چیزی که عاید کشور می جنگ
١فرمان پادشاھان بود

. 

 هندوستان -۳
ترین دوران ھندوستان از نظر مذھبی،  مورخان بر این است که تاریک ۀعقید

شد. از آنجا که مذھب به  سیاسی، اخالقی و اجتماعی از اوائل قرن ششم شروع
بندوباری رنگ تقدس داده بود، بنابراین در ھمه جا حتی در معابد نیز رواج یافت.  بی

زن ھیچ ارزشی نداشت و مرسوم بود که زن، بعد از درگذشت شوھرش خود را زنده 
سوخت. ھند از تمام کشورھای جھان برای داشتن فاصله طبقاتی و تبعیض نژادی،  می

د. نبود مساوات و وجود تبعیض، جزئی از قانون مدنی، سیاسی و مذھبی تر بو معروف
بود که مقامات مذھبی ھندی آن را وضع کرده بودند و بخشی از قانون کلی جامعه و 
آیین زندگیشان گردیده بود. بدین جھت، ھند دچار ھرج و مرج و از ھم گسیختگی گردید 

 کدیگر در جنگ و ستیز بودند.و حکومتھای زیادی تشکیل گردید که ھمیشه با ی
گری و  برد و جمود فکری و قشری در چنین دورانی ھند، کامًال در انزوا به سر می

افراط و تفریط در عادات و رسوم مردم حاکم بود و فاصله طبقاتی و تعصب فامیلی 
مشھود و بارز بود. یکی از مورخان ھندی که استاد تاریخ یکی از دانشگاھھای ھند 

گوید: مردم ھند از جھان، منزوی و فقط به خود  مورد ھند پیش از اسالم میاست، در 
گاھی نداشتند و این جھالت و بی خبری، موقعیت آنان  مشغول بودند؛ از اوضاع جھان آ
ھای انحطاط و پستی  را بسیار ضعیف کرده بود. جمود، در میان آنھا پایدار شد و نشانه

روح شده بود؛ فن معماری و  ت، در این زمان بیدر آنان کامًال ھویدا گردید. ادبیا
٢نقاشی و ھنرھای زیبای دیگر نیز مطلوب نبود

. 
رکود و جمود، جامعه ھندی را فرا گرفته بود و بر اثر آن فاصله و تبعیض بزرگی بین 

دادند و در مورد  ازدواج نمی ۀھا وجود داشت. به زنان بیوه اجاز طبقات و خانواده
ھا  کردند و گروھی به نام نجس گیری می یھا بر خود سختخوردنیھا و نوشیدن

٣ترین طبقه مردم) مجبور بودند بیرون از شھر و آبادی زندگی کنند (پایین
. 

                                           
 .۳۳- ۳۲السیرة النبویة، ندوی، ص  -١
 .۳۸ھمان، ص  -٢
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 مردم ھندوستان به چھار طبقه تقسیم شده بودند: 
 گفتند. می» براھمه«طبقه رجال دین و کاھنان که به آنھا  -۱
 شدند. مینامیده » شتری«مردان جنگی و سربازان که  -۲

 موسوم بودند.» ویش«وران که به  کشاورزان و پیشه -۳

 خدمتگزاران و بردگان. -۴
گردید و بر این عقیده بودند  اجتماعی محسوب می ۀترین طبق طبقه چھارم، پایین

که آفریدگار جھان، ایشان را از پای خود آفریده است که کارشان فقط خدمتگزاری 
 د.گانه و تأمین آسایش آنھا بو طبقات سه

این قانون، به براھمه جایگاه و ارزش خاصی داده بود که ھیچ کس با آنھا برابری 
گناه به حساب  گردیدند، باز ھم معصوم و بی ترین گناه می کرد و اگر مرتکب بزرگ نمی
گرفتند و در ھیچ حال،  آمدند و از دیگر امتیازات آنھا این بود که از آنھا مالیات نمی می

آوری مال و ثروت و نیز حق مجالست  نجسھا، جمع ۀشدند، اما طبق محکوم به قتل نمی
١با برھمنھا را نداشتند و ھمچنین فراگرفتن مطالب کتب مقدس برای آنھا ممنوع بود

. 

 اوضاع دینی جهان قبل از بعثت
ترین دوران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی  پیش از طلوع فجر اسالم، انسان پست

گذاشت و از ھرج و مرج فراگیر در تمام امور زندگی رنج  تاریخ خود را پشت سر می
ھای آن؛  برد؛ چراکه روش جاھلی، بر عقاید و افکار، حاکم بود و بارزترین نشانه می

بندوباری و فساد و تکبر و ظلم و خشونت، بر مردم،  یعنی، جھالت و ھواپرستی و بی
٢مسلط شده بود

. 
شتند و به سبب تحریف و دگرگونی، ادیان آسمانی، تأثیری بر زندگی مردم ندا

دادند و افراد مذھبی و دینی  اھمیت خود را به عنوان پیام الھی به مردم، از دست می
درگیر کشمکشھای عقیدتی بودند که ورود افکار خود ساخته انسانی و ایدئولوژیھای 

نجر فاسد، در این ادیان به وجود آورده بود. این کشمکشھا چنان شدت یافته بود که م
به جنگھای خونینی میان مردان مذھبی شد. کسانی که از تحریف و تغییر دین، 

نمودند بسیار اندک بودند؛ آنھا به امید نجات خود و به علت ناامید شدن  خودداری می

                                           
 .۳۸، به نقل از السیرة النبویة، ص ۱۰و  ۹، ۸، ۲، ۱قانون مدنی اجتماعی، با بھای  -١
 .۵۷الغرباء االولون، سلمان العوده، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٨

 

نشینی پناه برده بودند. فساد، در میان  از دیگران برای اصالح جامعه، به عزلت و گوشه
ھای زندگی آنان رواج پیدا کرده بود. مردم از نظر  ام زمینهتمام قشرھای جامعه و در تم

پذیرفتند یا اینکه به تحریف ادیان  اعتقادی یا مرتد شده بودند یا اصًال دین را نمی
گرفتند و قوانینی  پرداختند و در وضع قوانین، شریعت خدا را نادیده می آسمانی می

ضع چنین قوانینی با قوانین الھی کردند که با عقل و فطرت سازگار نبود و و وضع می
 مغایرت داشت.

رھبران ملت که کشیش و ارباب و پادشاه بودند، ریاست این امور فساد را به عھده 
داشتند و تاریکی، سراسر جھان را فراگرفته بود و دنیا در شبی بسیار تاریک و ظلمانی 

 برد. و در انحراف از آیین الھی به سر می
روح و فاقد حیات تبدیل شده و تحت  ای از عادات و رسوم بی مجموعهآیین یھود، به 

تأثیر عقاید ملتھای مجاور و مقتدر قرار گرفته بود و بسیاری از عادات مشرکانه و 
. ١اند جاھالنه را پذیرفته بودند. چنانکه مورخان یھودی نیز به این مطلب اعتراف کرده

رضایت نداشتن پیامبران از پرستش بتھا، خشم و : «المعارف یھود آمده است ةدر دایر
اسرائیل رسوخ  داللت بر این دارد که پرستش بتھا و خدایان متعدد در اعتقادات بنی

پیدا کرده بود و تا زمان بازگشت آنان از تبعید بابل ھمچنان باقی بود و بسیاری از 
پرستی  ه بتدھد ک آمیز را پذیرفته بودند، تلمود نیز گواھی می عقاید خرافی و شرک

٢خاصی برای یھودیان داشت ۀجاذب
. 

ماندگی عقلی و فساد دینی شده  یھود، قبل از بعثت رسول اکرم دچار عقب ۀجامع
شمارند و در میان یھودیان در قرن  بود. تلمود بابل که یھودیان آن را خیلی مقدس می

جسارت  ششم میالدی متداول بود، مملو از مطالب نادرست و گفتارھای غیرمنطقی و
٣به خدا و نادیده انگاشتن حقایق و دین و عقل بود

. 
نیز گرفتار تحریف افراطیھا و تأویل جاھالن شده بود و نور توحید واخالص  نصاری

٤عبادت خدا، پشت ابرھای متراکم ناپدید گشته بود
. 

                                           
 .۲۰السیرة النبویة، ندوی، ص  -١
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جنگھای شدیدی میان نصاری شام، عراق و مصر در مورد حقیقت و ماھیت مسیح 
ھا، مدارس و کلیساھا به پایگاھھای اصلی جنگ تبدیل شدند و در  هدر گرفت و خان

پرستی به اشکال و مظاھر مختلف پدیدار گشت؛ چنانکه در کتاب  مسیحی، بت ۀجامع
 آمده است: تاریخ مسیحیت در پرتو علم کنونی

پرستی پایان پذیرفت، ولی کامًال نابود نشد؛ بلکه به درون دلھا سرایت  اگرچه بت«
پرستی زیر لوای مسیحیت ادامه یافت. آنان که از خدایان و شخصیتھای  تکرد و ب

دادند و  گیری کرده بودند، به یکی از شھدای خود صفات خدایی می مذھبی خود کناره
پرستی شھدای  کردند و این چنین شرک و بت برای او تندیس و مجسمه درست می

یاء فراگیر شد و عقاید جدیدی به محلی رواج یافت و در این قرن نیز عبادت شھدا و اول
گفتند که اولیاء دارای صفات خدایی ھستند. بر اساس عقاید  وجود آمد. از جمله می

میان خدا و انسان بودند و اولیاء، سمبل تقدس و  ۀاولیاء و قدیسون واسط» اریسین«
 پرستانه به نامھای جدیدی پارسایی قرون وسطی تلقی گردیدند و اعیاد و جشنھای بت

میالدی عید قدیم خورشید به نام عید مسیح  ۴۰۰ای که در سال  تغییر یافت. به گونه
١تغییر نام داد

. 

این عقیده که خداوند، مرکب از سه «آمده است:  المعارف جدید کاتولیک ةدائردر 
آن، سرایت نمود و به  ۀاقنوم است، از اواخر قرن چھارم، در جھان مسیحیت و اندیش

ای رسمی و مسلم تبدیل شد که در سراسر جھان مسیحیت مورد قبول واقع  عقیده
تثلیث و راز آن  گردید، اما سرانجام در نیمه دوم قرن نوزدھم میالدی از تحول عقیده

٢»پرده برداشته شد
. 

ای که به تکفیر و قتل یکدیگر  جنگھای سختی میان مسیحیان در گرفت به گونه
پرداختند و بدین صورت مبارزه با فساد و اصالح وضعیت خود و دعوت امتھا به آنچه  می
٣بھبود و صالح بشر، است فراموش گردید و نصرانی ھا به خود مشغول شدند ۀمای

. 
ترین آنھا آتش بود)  ھم از دیرباز به پرستش عناصر طبیعی (که بزرگ ھا مجوسی

ھایی به این منظور ساخته بودند و با تمام  مشغول بودند. در سراسر کشور خود آتشکده

                                           
 .۲۳ھمان، ص  -١
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پرستان آداب و قوانین  وجود، به پرستش آتش مشغول بودند. در عبادتگاھھا، برای آتش
عبادتگاه، پیروان مجوسیت آزاد بودند و  خاص منظمی وضع شده بود، ولی در بیرون از

پرستی  کردند و میان آنھا و کسانی که به آتش ھایشان زندگی می طبق میل و خواسته
ایران در عھد اعتقادی نداشتند، فرقی وجود نداشت مورخ دانمارکی در کتاب خود 

الزم بود  بر آنھا«گوید:  آنان چنین می ۀدر مورد طبقه پیشوایان دینی و وظیف ساسانیان
چھار بار خورشید را بپرستند و عالوه بر آن، موظف بودند که ماه و آتش و آب را نیز 
بپرستند و ھمچنین به ھنگام خواب و بیدار شدن و حمام رفتن و پوشیدن زنار و غذا 
خوردن و عطسه زدن و تراشیدن مو و گرفتن ناخن و قضای حاجت و روشن کردن 

ای بودند و بر آنان الزم بود که نگذارند آتش  ھای ویژهچراغھا، موظف به خواندن دعا
 خاموش شود یا آب و آتش با یکدیگر تماس حاصل نمایند و نگذارند معادن، زنگ بزنند؛

١»زیرا معادن نزد آنھا مقدس بودند
. 

ایستادند؛ چنانکه یزدگرد، آخرین  ، ھنگام خواندن نماز، رو به آتش میایرانیان
به خورشید که «گفت:  کرد و می خورشید سوگند یاد میپادشاه ساسانیان، به 

پرستان در ھر عصری به دوگانگی خدا  آتش .»کنم ترین خداست، سوگند یاد می رگبز
معتقد بودند و این شعار آنھا بود و به دو خدا ایمان داشتند: یکی خدای نور یا خوبی و 

٢دومی خدای تاریکی یا بدی
. 

پرستی تبدیل شده  ی میانه رواج داشت، به آیین بتکه در ھند و آسیا مذھب بودایی
برند و با رسیدن و اقامت در ھر  رفتند، بتھا را ھمراه خود می بود که به ھر جا می

٣کردند ھای بودا را نصب می ساختند و مجسمه مکانی، معبد می
. 

ترین  آمد، برجسته نیز که دین اصلی مردم ھند به حساب می مذھب برھمایی
کثرت خدایان و معبودھای گوناگون بود که در قرن ششم میالدی به اوج اش،  شاخصه

پرست بودند  خود رسیده بود. تردیدی نیست که آیینھای برھمایی و بودایی، دو دین بت
پرستی بود و گویا مسیحیت و  و دنیا از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، غرق در بت

ا بسان اسبھای مسابقه، با یکدیگر به یھودیت و برھمایی در بزرگداشت و تقدیس بتھ
اش به این فساد فراگیر ملتھا  روزی در سخنرانی ج رقابت برخاسته بودند. پیامبر اکرم

                                           
 .۲۷، به نقل از السیرة النبویة، ندوی، ص ۱۵۵الساسانیین، ص ایران فی عھد  -١
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دانید به شما بیاموزم و  پروردگار به من فرمان داد تا آنچه را نمی« :اشاره نمود و فرمود
از جمله چیزھایی که امروز به من آموخت، اینکه فرمود: ھر چیزی که به ھر کسی 

ام، حالل است و من ھمه بندگانم را براساس فطرتی پاک و یکتاپرست آفریدم، اما  داده
ام، بر آنان حرام کرد، من  یشان حالل نمودهشیطان آنان را گمراه نمود و آنچه را که برا

ام، با من شریک نگیرید  به آنان فرمان دادم تا آنچه را که برای آن دلیلی فرو نفرستاده
ساکنان  ۀبا یپش آمدن چنین وضعیتی خداوند نیز غیر از تعدادی از اھل کتاب، بقی

١»ین چه عرب و چه عجم را ھالک نمودزم
. 

بشری در ابعاد مختلفی مانند  ۀشود که جامع اط میاز این حدیث چنین استنب
شرک ورزیدن به خدا، پیروی نکردن از شریعت، فساد پیشوایان ادیان آسمانی و گرایش 

٢آنھا به انحراف قوم خود دچار انحراف شده است
. 

 

                                           
 .۲۱۹۷شمارۀ  ،۲۱۹۴، ص ۴مسلم، کتاب الجنه، باب الصفات، ج  -١
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 فصل دّوم
 اعراب و تمدن آنها

 اصول عرب
مورخان، اقوام و طوایف عرب را بر حسب سلسله نسبھایی که به آنھا منسوبند، به 

١اند: سه دسته تقسیم کرده
. 

قبایل عاد، ثمود، عمالقه، طسم، جدیس، أمیم، جرھم و حضرموت و  عرب بائده: -1
قبائلی که به قبیله حضرموت منسوبند، جزو عرب بائده ھستند. این قبائل، 

اند که قلمرو  اند و در زمان خود پادشاھانی داشته قبل از اسالم از بین رفته
٢فرمانروایی آنھا تا شام و مصر امتداد داشته است

. 
عربھایی ھستند که از خاندان یعرب بن یشجب بن قحطان  عرب عاربه: -2

و  ٤اند و به عرب جنوب معروف ٣شوند باشند و عرب قحطانیه نامیده می می
٥پادشاھان یمن و معین و سبأ و حمیر از آنھا ھستند

. 
اند که نسب عدنان به اسماعیل بن ابراھیم  به عدنان، منسوب عرب عدنانی: -3

اند؛ یعنی، با نژاد  رسد و به عرب مستعربه معروف یعلیھما الصلوه و السالم م
ای   اند، سپس به عّلت این آمیختگی زبان عربی آمیخته و تازه غیرعرب آمیخته

به وجود آمد که وطن اصلی عدنانیھا مکه بود و به عربھای شمال معروف 
باشند که  و افراد قبیله جرھم می ÷بودند؛ آنھا از فرزندان اسماعیل 

زبان عربی را از آنھا آموخت و با ازدواج با یکی از زنان این قبیله با اسماعیل، 

                                           
 .۴۵، غضبان، ص فقه السیرة النبویة -١
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آنھا خویشاوند شد و فرزندانش ھمچون اقوام مادری خود، عرب شدند. از 
 ج ترین فرزندان و نوادگان اسماعیل، عدنان، پدر بزرگ پیامبر اکرم معروف

فرزندش است که قبایل مختلف عرب، از دودمان عدنان ھستند و پس از او 
اند. فرزندان و نوادگان  سعد، سپس نزار و پس از او فرزندانش مضرو ربیعه بوده

ربیع بن نزار در شرق اقامت گزیدند. عبدالقیس در بحرین اقامت گزید و 
حنیفه در یمامه ساکن شد. بنوبکر بن وائل در میان بحرین و یمامه، جای 

زیره عربستان، میان دجله و گرفت و بنو تغلب از فرات عبور کردند و در شبه ج
١فرات مقیم شدند و تمیم، در صحرای بصره، سکنی گزیدند

. 
فرزندان مضر نیز پراکنده شدند. سلیم، نزدیک مدینه و ثقیف در طائف، اقامت 
گزیدند و سایر افراد قبیله ھوازن، در شرق مکه جای گرفتند و قبیله اسد، از شرق 

ذبیان و عبس، از تیماء تا حوران سکونت  ۀلتیماء تا غرب کوفه ساکن شدند و قبی
٢گزیدند

. 
عرب عدنانی و  ۀبندی فوق عربھا را به دو قبیل اکثر علمای انساب، عالوه بر تقسیم

 ٣رسانند. می ÷نمایند و نسب آنھا را به حضرت اسماعیل بندی می قحطانی، تقسیم
کرده است بخاری این مطلب را در صحیحش در باب نسبت یمن به اسماعیل ذکر 

بر گروھی  ج و در این مورد حدیثی از سلمه روایت نموده است که گفت: پیامبر اکرم
فرزندان اسماعیل! تیراندازی کنید و «دادند، فرمود:  وارد شد که مسابقه تیراندازی می

من ھمراه فالن تیره ھستم، آن گاه آنھا از تیراندازی دست کشیدند؛ فرمود: چه شده 
د: چگونه تیراندازی کنیم در حالی که شما با بنوفالن ھستید؟ است شما را؟ گفتن

و در بعضی روایات آمده است: ای  ٤فرمود: تیراندازی کنید که من با ھمه شما ھستم
 .»؛ زیرا پدرتان تیرانداز بوده استفرزندان اسماعیل! تیراندازی کنید

خزاعه مسلمان  ۀقبیلگوید: اسلم ابن افص بن حارثه بن عمرو بن عامر از  بخاری می
 ٥ھای سبا که پس از سیل ویرانگر ارم متفرق شدند. شد. خزاعه گروھی است از قبیله

                                           
 .۹۹ × ۹۸، ص مدخل لفھم السیرة -١
 .۴۰الطریق الی المدائن، عادل کمال، ص  -٢
 .۴۸، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣
 .۲۸۹۹شماره ، ۲۹۸، ص ۳البخاری، کتاب الجھاد و السیر، ج -٤
 .۴۸، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٥
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نماید که به  مضر بود. بخاری از کلیب بن وائل روایت می ۀاز قبیل ج پیامبر اکرم
 ج او را پرورش داده بود، گفتم: آیا پیامبر اکرم ج زینب دختر ابوسلمه که پیامبر اکرم

١بنونضر بن کنانه بود ۀله مضر بود گفت: آری، پیامبر از تیراز قبی
. 

قریش از دودمان کنانه بود و آنھا فرزندان فھر بن مالک بن نضر بن کنانه بودند و 
ترین آنھا، جمح و سھم و عدی و  ھای مختلفی تقسیم شدند که معروف  قریش به قبیله

عبارتند از: عبدالدار بن قصی و مخزوم و تیم و زھره و بطون قصی بن کالب بودند که 
اسدبن عبدالعزی بن قصی و عبد مناف بن قصی. از عبد مناف چھار تیره پدید آمد که 
عبارتند از: عبد شمس و نوفل و مطلب و ھاشم و خاندان ھاشم ھمان است که خداوند 

از  خداوند،«فرمود:  ج . پیامبر اکرم٢از آن، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب را برگزید
ھاشم را  میان فرزندان اسماعیل، کنانه را و از بنی کنانه، قریش را و از قریش بنی

٣»ھاشم، مرا برگزید رگزید و از بنیب
. 

 تمدنهای شبه جزیره عربستان
که  داری وجود داشته است از دیر باز در سرزمینھای عرب، تمدنھای اصیل و ریشه

 ترین آنھا عبارتند از: معروف

 تمدن سبا -۱
ھایی که  قرآن کریم به این تمدن اشاره کرده است. مردم یمن از آب باران و سیالب

ریخت، استفاده کردند. آنھا برای مھار این  رفت و به دریاھا می در میان شنھا به ھدر می
ترین این سدھا، سد  ای ساختند که معروف آبھا، سدھا و آب انبارھای ھندسی پیشرفته

یب از این آبھا برای کشاورزان و آبیاری درختان استفاده بود و به این ترت» مأرب«
 کردند. چنانکه خداوند متعال فرموده است: می

ۖ  َمۡسَكنِِهمۡ  ِ�  لَِسَبإٖ  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْ  َوِشَماٖل�  يَِم�ٖ  َعن َجنََّتانِ  َءايَةٞ  َرّ�ُِ�مۡ  ّرِۡزقِ  ِمن ُ�ُوا
ْ َوٱ ٞ َطّيَِبةٞ َوَربٌّ َ�ُفورٞ  ۥۚ َ�ُ  ۡشُكُروا ة رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل  ١٥بَۡ�َ

َ
ْ فَأ ۡعَرُضوا

َ
 ۡلَعرِمِ ٱفَأ

ٖء ّمِن ِسۡدرٖ قَلِيلٖ  ثٖۡل وََ�ۡ
َ
ُ�ٍل َ�ٖۡط َو�

ُ
ۡلَ�ُٰهم ِ�َنَّتَۡيِهۡم َجنَّتَۡ�ِ َذَواَ�ۡ أ َ�ٰلَِك  ١٦َوَ�دَّ

                                           
 .۳۴۹۱شمارۀ  ،۱۸۵، ص ۴بخاری، کتاب المناقب، ج  -١
 .۴۷، غضبان، ص فقه السیرة -٢
 .۲۲۷۶، شماره ۱۷۸۲، ص ۴مسلم، باب فضل نسب النبی، ج  -٣
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ْۖ َوَهۡل نَُ�ٰزِيٓ   .]۱۷-۱۵[سبأ:  ﴾١٧ۡلَكُفورَ ٱإِ�َّ  َجَزۡ�َ�ُٰهم بَِما َ�َفُروا
ای (از قدرت خدا) بود. دو باغ در سمت  برای اھالی سبا در محل سکونتشان نشانه«

راست و چپ داشتند. از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جای آورید. شھری 
دین است پاک و پاکیزه و پروردگاری است بس آمرزنده. اما آنان رویگردان شدند. ب

سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان جاری ساختیم و باغھای ایشان را به باغھایی با 
گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم. این چیزی   ھای تلخ و درختھای شوره میوه

بود که به خاطر کفران نعمت، ایشان را بدان کیفر دادیم. مگر ما جز ناسپاس را 

 .»کنیم مجازات می
ای اشاره کرده است که از یمن تا حجاز  قرآن کریم به وجود آبادیھای به ھم پیوسته

رفتند، ھرگز  و شام ادامه داشت و کاروانھای تجاری و مسافرانی که از یمن به شام می
 فرماید:  شدند. خداوند متعال می در این مسیر با کمبود آب و غذا و سایه روبرو نمی

ۡرنَا �ِيَها  لَِّ� ٱ ۡلُقَرىٱ َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنُهمۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ ۖ ٱَ�َٰرۡ�َنا �ِيَها قُٗرى َ�ِٰهَرٗة َوقَدَّ َ�ۡ  لسَّ
يَّاًما َءاِمنِ�َ 

َ
نُفَسُهۡم  ١٨ِسُ�واْ �ِيَها َ�َاِ�َ َو�

َ
ۡسَفارِنَا َوَظلَُمٓواْ أ

َ
َ�َقالُواْ َر�ََّنا َ�ٰعِۡد َ�ۡ�َ أ

ۡقَ�ٰهُ  َحادِيَث َوَمزَّ
َ
ِ َصبَّارٖ فََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

ٍق� إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلُِ�ّ ۡم ُ�َّ ُمَمزَّ
 .]۱۹-۱۸[سبأ:  ﴾١٩َشُكورٖ 

میان آنان و شھرھای دیگری که پربرکت و پرنعمت کرده بودیم، شھرکھا و روستاھایی «
ھای مناسب و نزدیک به ھم  ساخته و پرداخته بودیم که نمایان بود و در میان آنھا فاصله

داده بودیم (و بدیشان پیام دادیم که) شبھا و روزھا در امن و امان در آنجا سیر و ترتیب 
ھای سفرھای ما را زیاد بفرما و بدین وسیله  پروردگارا! فاصله :سفر کنند. اما ایشان گفتند

به خود ستم کردند و آنان را سخنانی (بر سر زبانھا) نمودیم و سخت متالشی ساختیم. 

 .»شکیبایان سپاسگزار است ۀھای عبرت برای ھم قطعًا در این سرگذشت، نشانه

 تمدن عاد در احقاف -۲
را به  کردند. خداوند، پیامبرش ھود می اقوام عاد در شمال حضرموت زندگی

ھای متعدد و باغھا و  ھایی محکم و کارخانه سوی آنھا فرستاد. آنان دارای خانه
 فرماید: ھا بودند. خداوند می کشتزارھا و چشمه

بَۡت ﴿ َ� َ�تَُّقونَ  ١٢٣لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ َ�دٌ  َكذَّ
َ
ُخوُهۡم ُهوٌد �

َ
لَُ�ۡم رَُسوٌل إِّ�ِ  ١٢٤إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

ِم�ٞ 
َ
ْ ٱفَ  ١٢٥أ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ

َ
ۡ�  ١٢٦َوأ

َ
ٰ  َٔ َوَمآ أ ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ
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تَۡبُنوَن بُِ�ّلِ رِ�ٍع َءايَٗة َ�ۡعَبُثونَ  ١٢٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَرّبِ 
َ
َوَ�تَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُّ�ۡم  ١٢٨�

ونَ  ْ ٱفَ  ١٣٠�َذا َ�َطۡشُتم َ�َطۡشُتۡم َجبَّارِ�نَ  ١٢٩َ�ُۡ�ُ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
ْ ٱوَ  ١٣١َوأ ِيٓ ٱ �َُّقوا َّ� 

ُ�م بَِما َ�ۡعلَُمونَ  َمدَّ
َ
نَۡ�ٰٖ� َوَ�نِ�َ  ١٣٢أ

َ
ُ�م بِ� َمدَّ

َ
ٰٖت وَُ�ُيونٍ  ١٣٣أ [الشعراء:  ﴾١٣٤وََج�َّ

۱۲۳-۱۳۴[. 
ه که برادرشان ھود بدیشان گفت: ھان! قوم عاد، پیغمبران را تکذیب کردند. بدانگا«

تقوا پیشه کنید. من پیغمبر امینی برای شما ھستم. از خدا بترسید و از من پیروی 
خواھم. اجر و پاداش من  کنید. من ھیچ اجر و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی

کاخ سر  باشد. آیا شما باالی ھر بلندی و مکان مرتفعی جز بر پروردگار جھانیان نمی
پردازید؟ و دژھا و  سازید و به خوشگذرانی و کارھای بیھوده می ای می به فلک کشیده

کنید از حد  مانید؟ و ھنگامی که مجازات می سازید که انگار جاودانه می ھایی می قلعه
دھید. از خدا بترسید و از من  کنید و ھمچون ستمگران و سرکشان کیفر می تجاوز می

دانید شما را یاری داده  ید از خدایی که شما را با نعمتھایی که میاطاعت کنید و بترس

 .»ھا یاری داده است است با چھارپایان و پسران و با باغھا و چشمه

 تمدن ثمود در حجاز -۳
قرآن کریم به وجود تمدنی در سرزمین حجر و به توانایی افراد آن برای ساختن 

باغھا و کشتزارھایی که در اختیار داشتند،  سارھا و ھایی در دل کوھھا و به چشمه خانه
 فرماید: نماید و می اشاره می

بَۡت ﴿ َ� َ�تَُّقونَ  ١٤١لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ َ�ُمودُ  َكذَّ
َ
ُخوُهۡم َ�ٰلٌِح �

َ
إِّ�ِ لَُ�ۡم  ١٤٢إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

ِم�ٞ 
َ
ْ ٱفَ  ١٤٣رَُسوٌل أ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ

َ
ۡ�  ١٤٤َوأ

َ
ٓ أ ۡجِرَي لُُ�ۡم َعلَ  َٔ َوَما

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
ۡيهِ ِمۡن أ

ٰ َرّبِ  ٓ َءاِمنِ�َ  ١٤٥ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِ�َّ َ�َ ُ�وَن ِ� َما َ�ُٰهَنا َ�ۡ�ُ
َ
ٰٖت وَُ�ُيونٖ  ١٤٦�  ١٤٧ِ� َج�َّ

َبالِ ٱَوَ�ۡنِحُتوَن ِمَن  ١٤٨َوُزُروٖع َوَ�ٖۡل َطۡلُعَها َهِضيمٞ  ْ ٱفَ  ١٤٩ُ�ُيوٗتا َ�ٰرِهِ�َ  ۡ�ِ َ ٱ �َُّقوا َّ� 
ِطيُعونِ وَ 
َ
 .]۱۵۰-۱۴۱[الشعراء:  ﴾١٥٠أ
قوم ثمود، پیغمبران را دروغگو نامیدند آن زمان که برادرشان صالح به آنھا گفت: آیا «

گمان برایتان پیغمبر امینی ھستم. پس از خدا بترسید و  سازید؟ من بی تقوا پیشه نمی
کنم.   است نمیاز من اطاعت کنید و در قبال تبلیغ دعوت، اجر و پاداشی از شما درخو

اجر و پاداش من جز بر پروردگار جھانیان نیست. آیا شما در نھایت امن و امان در ناز 
سارھا؟ و در میان کشتزارھا و  شوید؟ در میان باغھا و چشمه و نعمت جھان رھا می
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ھای نرم و شاداب و رسیده دارند و ماھرانه در دل کوھھا و  نخلستانھایی که میوه

 .»اشید. از خدا بترسید و از من اطاعت کنیدتر ھایی می خانه
 و نیز در مورد آنھا فرموده است:

ْ ٱوَ ﴿ ُ�ۡم ِ�  ۡذُكُرٓوا
َ
أ �ِض ٱإِۡذ َجَعلَُ�ۡم ُخلََفآَء ِمۢن َ�ۡعِد َ�دٖ َوَ�وَّ

َ
َ�تَِّخُذوَن ِمن  ۡ�

َباَل ٱُسُهولَِها قُُصوٗر� َوَ�ۡنِحُتوَن  ۖ فَ  ۡ�ِ ْ ٱُ�ُيوٗتا ِ ٱَءاَ�َٓء  ۡذُكُرٓوا َّ�  �ِ ْ �ِض ٱَوَ� َ�ۡعَثۡوا
َ
�ۡ 

 .]۷۴[األعراف:  ﴾٧٤ُمۡفِسِدينَ 
و به یاد داشته باشید که خداوند، شما را جانشین قوم عاد کرده است و در سرزمین «

توانید) در دشتھای آن، کاخھا برافرازید و در کوھھای  استقرار بخشیده است (که می
نعمتھای خدا را به یاد داشته باشید. و در زمین ھا بتراشید و بسازید؛ پس  آن خانه

 .»تباھکارانه فساد راه میندازید
ھا،  ھا و تپه ھای یاد شده از دیرباز از بین رفتند و نابود شدند و جز آثار و نشانهتمدن

ھا و قصرھا  چیز دیگری از آنھا باقی نمانده است. آبادیھا و شھرھا از بین رفتند و خانه
ھا و کشتزارھا به زمین ھا خشکیدند و درختان نابود شدند و باغ شمهویران شدند و چ

١خشک و بدون محصول تبدیل شدند
. 

 

                                           
 .۵۱، ص ۱، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 اوضاع دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی اعراب

 وضعیت دینی
به انحرافات  پرستی زشتی که نظیر نداشت و ملت عرب به ارتجاع دینی شدید و بت

اخالقی و ھرج ومرج سیاسی گرفتار شده بود و بدین جھت ارزش و اھمیت خود را از دست 
داده بودند و در انزوای تاریخ قرار گرفته بودند و بھترین موقعیت اجتماعی برای آنان این بود 

کنده از رو دولت فارس یا روم گردند. پیروی از فرھنگ آباء و اجدادی، ھر چند که آ که دنباله
انحراف و گمراھی بود، اّما سراسر وجود آنھا را فرا گرفته بود و به ھمین دلیل بتھا را پرستش 

را » سواع«ھذیل بن مدرکه،  ۀکردند و ھر قبیله، برای خود بتی داشت؛ چنانکه قبیل می
کردند و  را پرستش می» یغوث«بود و قبیله مذحج، » ود«پرستید و بت قبیله کلب،  می

» اساف و نائله«بت قبیله حمیر بود و خزاعه و قریش » نسر«، بت قبیله خیوان بود، »یعوق«
ھا به طور عام و قبیله اوس و  در ساحل دریا بود که ھمه عرب» مناه«کردند و  را پرستش می

باالی » عزی«در ثقیف و » الت«پرداختند.  خزرج به طور خاص به تعظیم و پرستش آن می
١رفت ترین بت قریش به شمار می بزرگ ذات عرق، قرار داشت و

. 
شماری وجود داشت که حمل  عالوه بر این بتھای بزرگ و مشھور، بتھای کوچک بی

 و نقل آنھا در سفر و گذاشتن آنھا در خانه، آسان بود.
ما سنگ را «نماید که گفت:  بخاری در صحیح خود از ابی رجاء عطاردی روایت می

یافتیم، پرستش سنگ اولی را رھا  بھتر از آن می کردیم و ھرگاه سنگی پرستش می
ای خاک جمع  یافتیم، توده کردیم و اگر سنگی نمی کردیم و آن را عبادت می می
دوشیدیم آن گاه آن را طواف  آوردیم و روی آن می کردیم پس گوسفندی می می
 .!!!»نمودیم می

                                           
 .۶۰الغرباء االولون، ص  -١
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ایمان به وی و روز پرستی رایج اعراب، میان آنان و شناخت خدا و تعظیم و  بت
میان  ۀپنداشتند که این بتھا فقط واسط قیامت، حایل شده بود. گرچه اعراب چنین می

آنھا و خدا ھستند، ولی احترام و مقام این خدایان خیالی، بر دلھا و اعمال و کارھایشان 
 الشعاع قرار داده و عظمت خداوند را سایه افکنده بود و تمام ابعاد زندگی آنھا را تحت

 رنگ کرده بود. در دلھایشان کم
نیز دستخوش تحریف و تغییر و دگرگونی شده بود. مثًال، حج به  ÷آیین ابراھیم 

کشیدند و تکبر و  مراسمی تبدیل شده بود که افتخارات خود را به رخ دیگران می
کردند. آیین یکتاپرستی از حقیقت خود منحرف گشته و خرافات و  مباھات می

 به آن ملحق شده بود. ھای زیاد افسانه
زدند  با وجود این، برخی افراد از پرستش بتھا و قربانی کردن برای آنھا، سرباز می

کرد وگوشت  که زید بن عمرو بن نفیل یکی از این افراد بود، او برای بتھا قربانی نمی
 گفت: نوشید و می خورد و خون نمی حیوان خود مرده را نمی

اً واحداً أم ألف رب؟  أربّ
 

 ادين اذاً تقسمت االمور؟ 
 

 

 .»تی کارھا تقسیم شود، این دین استآیا یک خدا بھتر است یا ھزار خدا؟ آیا وق«

 العزی مجيعاعزلت الـالت و
 

 يفعل اجللد الصبور ككذل 
 

 

 .»کند جویم و فرد دلیر و شکیبا چنین می از پرستش الت و عزی تبری می«
 ال ابنتيهافالعزی ادين و

 

 بنی عمرو أزوروالصنمی  
 

 .»کنم پرستم و نه دو بت بنو عمرو را زیارت می نه عزی و نه دو دخترش را می«

 كان رباً ا ادين وــوال غنم
 

 لنا فی الدهر اذا حلمی يسري 
 

 

 .»طوالنی وقتی خردسال بودم، خدای ما بود ۀپرستم و غنم در گذشت غنم را نمی«
 ولكن اعبد الرمحن ربی

 

 ١الرب الغفورغفر ذنبی ـلي 
 

 .»پرستم تا پروردگار بخشنده، گناھانم را بیامرزد بلکه پروردگارم، خدای مھربان، را می«
برخی نیز پیرو آیین و شریعت ابراھیم و اسماعیل علیھا الصلوه و السالم بودند 
مانند: قس بن ساعده ایادی. او فردی سخنور و عاقل و دانا و دارای فضل و برتری بود 

                                           
 .۱۶۳، ص ۱النبویة، ابن کثیر، ج  السیرة -١
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کرد  را به توحید و یگانه دانستن خدا و پرستش او و ترک عبادت بتھا، دعوت میو مردم 
داد. ابونعیم  و نیز به زنده شدن پس از مرگ، ایمان داشت و به آمدن پیامبر، مژده می

قس بن ساعده در بازار عکاظ « :کند از ابن عباس چنین روایت می ةدالئل النبو در
و  ×شود  به زودی از این طرف، حقی نمایان می :کرد، گفت برای قومش سخنرانی می

مردم گفتند: آن حق چیست؟ گفت: مردی است  ×با دست به سوی مکه اشاره نمود. 
از فرزندان لوی بن غالب که شما را به کلمه اخالص و زندگی جاودانگی و نعمتی که 

ذیرید و دھد، پس اگر شما را دعوت داد، دعوتش را بپ رود دعوت می ھرگز از بین نمی
اگر من تا زمان بعثت او زنده بمانم، اولین نفری خواھم بود که به وی ایمان خواھم 

١، درگذشتج  را دریافت، اما قبل از بعثت پیامبر اکرم ج آورد، قس زمان پیامبر اکرم
. 

 سرود. او در اشعارش چنین می
ای  بینم که سرچشمه پند و عبرت است. وقتی مرگم را می ۀدر رفتگان برای ما، مای«

بینم  گویند و می بینم که مردم چه کوچک و چه بزرگ دعوت او را لبیک می ندارد و می
نیز به زودی به ماند، یقین دارم که من  گردد و حال باقی نمی که گذشته باز نمی

 .»پیوندم رفتگان می
ی و برخی به دین یھود گرویده بودند، اما آخراالمر اینکه برخی از اعراب، نصران

 پرست بودند. بیشتر آنان، بت

 دوم: وضعیت سیاسی
شدند و نظام حاکم میان  نشین یا شھرنشین تقسیم می مردم جزیره العرب، به بیابان

ای بود، حتی در سرزمینھای متمدنی مانند یمن در جنوب و حیره در  آنھا نظام قبیله
ای حکمفرما  و سرزمین غساسنه در شمال غربی، نظام قبیلهشمال شرقی جزیره العرب 

کردند، دارای ملت واحدی نبودند؛ بلکه از قبایل  بود و مردمی که در آنجا زندگی می
 زیستند. ای منسجم می مختلفی تشکیل شده بودند که به صورت مجموعه

ان را ای از مردم بود که وحدت خون (نسب) و وحدت گروه، آن عربی مجموعه ۀقبیل
داد و در پرتو این پیوند، قانونی عرفی به وجود آمده بود که روابط فرد و  به ھم پیوند می

نمود و قبیله، در نظام  اجتماع را بر اساس ھمکاری در حقوق و واجبات، تنظیم می
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١سیاسی و اجتماعی خود، پایبند به این قانون عرفی بود
. 

بر جایگاھش در قبیله، صفات و شرایط رسیدن رئیس قبیله برای رھبری عالوه 
ویژگیھایش مانند شجاعت و جوانمردی و سخاوت و امثال آن نیز بود. او دارای حقوق 

ترین حقوق ادبی رئیس قبیله، احترام و بزرگداشت او و پذیرفتن  ادبی و مادی بود. مھم
 و اطاعت دستور و قضاوت و فرمانش بود. حقوق مادی او نیز عبارت بود از اینکه ھر

یعنی » صفایا«گرفت و  شد، یک چھارم آن به وی تعلق می غنیمتی که عاید قبیله می
یعنی آنچه از مالھای » نشیطه«گزید و نیز  آنچه قبل از تقسیم غنیمت، برای خود برمی

آورد، نیز از حقوق مادی رئیس قبیله بود و به او  دشمن قبل از درگیری به دست می
نچه از مال غنیمت تقسیم شدن آن ممکن نبود، نیز یعنی آ» فضول«گرفت و  تعلق می

رد فوق را چنین خالصه نموده گرفت؛ چنانکه شاعر عرب، موا به رئیس قبیله تعلق می
 است:

 الصفايامرباع فينا وـال كل
 

 ٢الفضوله والنشيطو كوحكم 
 

نمایی و آنچه فرمان دھی و آنچه  از غنایم یک چھارم و آنچه به دلخواه انتخاب می«
 .»مه از آن توستتقسیم شدن آن ممکن نیست، ھ

اما در برابر این حق، رئیس قبیله نیز دارای وظایف و مسئولیتھایی بود. او ھنگام 
پرداخت؛  صلح، بخشنده و بزرگوار بود و ھنگام جنگ در صف مقدم، به نبرد می

 او بود. ۀھمچنین صلح کردن و پیمان بستن به عھد
حکمفرما بود؛ زیرا عرب، در محیطی آزاد رشد نموده بود. ای، آزادی،  در نظام قبیله

آمد. آنھا به آزادی عشق  بنابراین، آزادی از بارزترین ویژگیھایش به حساب می
نمود  پذیرفتند و ھر فردی، از قبیله خود حمایت می ورزیدند و ذلت و خواری را نمی می

بر حق بودند یا بر باطل، حمایت  بالید و از تمام افراد قبیله، خواه و به افتخارات آن می
از اصول و » برادرت را یاری کن. خواه ظالم باشد یا مظلوم« :کرد تا اینکه این اشعار می

 رفت. ارزشھای آنان به شمار می
 آن دوره نیز چنین عقیده داشتند: و شاعران

 همـاليسالون اخاهم حني يندب
 

 النائبات علی ما قال برهانا يف 
 

                                           
 ھمان. -١
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 .»خواھند برادرشان که به ھنگام مصیبت از آنھا یاری بطلبد، دلیلی نمیآنان از «
ھای قبیله احترام  بایست به نظریه فرد به تنھایی دارای ارزش نبود؛ بلکه می ۀنظری

؛ چنانکه درید بن الصمه ھای قبیله بر او الزامی بود گذاشت و تبعیت از نظریه می
 گوید: می

 هل انا اال من غزيه إن غوتو
 

 ١إن ترشد غزيه ارشدغويت و 
 

ر ھدایت شوم و اگ غزیه نیستم که اگر به انحراف برود، منحرف می ۀآیا من از طائف«
 .»شوم شود، من ھم ھدایت می

ھای  ھر قبیله، دارای شخصیتی سیاسی بود که با توجه به این وضعیت با قبیله
ترین پیمانھایی که میان  معروفجنگید. شاید از  بست و یا با آنھا می دیگر، پیمان می

 ٢باشد.» حلف المطیبین«یا » حلف الفضول«ھای عرب منعقد شد، پیمان  قبیله
گرفت.  ارزش، جنگ و نزاع در می گاھی میان قبایل عرب، به خاطر چیزھایی بی

. عالوه بر جنگھای بزرگ، درگیریھای ٣ترین این جنگھا، جنگ فجار بود یکی از معروف
ھا  ھای شخصی یا به دلیل تأمین مایحتاج زندگی نیز میان قبیله گیزهفردی بر اثر ان

گرفت؛ چراکه برخی از قبایل عرب، نیازھای خود را از راه جنگ و با شمشیر،  صورت می
ای دیگر چھار پایان و دارایی او  ای از اینکه قبیله کردند. بنابراین، ھیچ قبیله تأمین می

٤ای در امان نبود ویران نماید در ھیچ لحظهھایش را  را به یغما ببرد و خانه
. 

 وضعیت اقتصادی
عربستان را صحراھای گسترده و بیابانھای پھناور  ۀجزیر بیشتر سرزمین شبه

دھد، به این دلیل کشاورزی در آن به جز در بعضی نواحی آن به ویژه در  تشکیل می
نشینان بیشتر به  یمن و شام و برخی از بیابانھای جزیره عربی وجود ندارد. بادیه

ای به  ھا به دنبال چراگاھھا از ناحیه چرانیدن شتر و گوسفند مشغول بودند و قبیله
ھایشان، از حرکت باز  دادند و فقط بعد از اتمام برپایی خیمه دیگر نقل مکان می ۀناحی
ملتھا با صنعت بیگانه  ۀایستادند. اعراب با صنعت آشنایی نداشتند و بیش از ھم می
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ورزیدند و امور ساخت و صنعت را به عجمھا و  و آنان از پرداختن به صنعت اباء میبودند 
نمودند؛ حتی وقتی قصد بازسازی کعبه را داشتند، از مردی قبطی که از  بردگان واگذار می
١ای در جده نجات یافته بود و در مکه اقامت گزیده بود، کمک گرفتند کشتی غرق شده

. 
عربستان از نعمت کشاورزی و  ۀجزیر شرایط فوق، شبهھرچند بر اثر دارا بودن 

صنعت محروم بود، اّما موقعیت استراتژیک آن، که در واقع میان آفریقا و شرق و غرب 
المللی آن روز قرار  آسیا واقع شده بود، برای اینکه مرکزی پیشرفته در تجارت بین

ن به ویژه مردم مکه عربستا ۀجزیر بگیرد، آمادگی داشت. بسیاری از شھرنشینان شبه
 ۀبه تجارت مشغول بودند و جایگاه ممتاز در تجارت داشتند و از آنجا که در جوار خان

کردند، در نزد عربھا از جایگاه خاصی برخوردار بودند بنابراین، کسی به  خدا زندگی می
 کرد و خداوند این منت را در قرآن بیان نموده است: جان و مال و تجارتشان تعرض نمی

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّا يََرۡوا

َ
ُف  َءاِمٗنا َحَرًما َجَعۡلَنا � َفبِ  �َّاُس ٱ َوُ�َتَخطَّ

َ
 ۡلَ�ِٰطلِ ٱِمۡن َحۡولِِهۡمۚ أ

ِ ٱيُۡؤِمُنوَن َو�ِنِۡعَمةِ   .]۶۷بوت: ک[العن ﴾٦٧يَۡ�ُفُرونَ  �َّ
 ایم در حالی که از دور و بر آنان مردم ربوده اند که ما حرم امنی قرار داده مگر ندیده«

 .؟!»ورزند آورند و به نعمت خدا کفر می شوند؟ آیا به باطل ایمان می می
قریش عالوه بر سفرھایی در ایام مختلف سال، دو کوچ و سفر بزرگ و معروف 
داشتند: حرکت و کوچ زمستانی به یمن و کوچ تابستانی به شام و این سفرھا ھر چند با 

شد.  ق، اموال مردم به غارت برده میگرفت، اّما در سایر مناط امنیتی کامل صورت می
 فرماید: خداوند در مورد دو سفر مھم تابستانی و زمستانی می

يَ�ٰ ﴿ َتآءِ ٱرِۡحلََة  َ�ٰفِِهمۡ ۦإِ  ١ُقَر�ٍۡش  ِف ِ�ِ ۡيِف ٱوَ  لّشِ ْ َربَّ َ�َٰذا  ٢لصَّ فَۡلَيۡعُبُدوا
ِيٓ ٱ ٣ۡ�َۡيتِ ٱ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ  �َّ

َ
 .]۴-۱ش: ی[قر ﴾٤أ

به خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانی و تابستانی (بازرگانی به سوی یمن و «
شام) بایستی پروردگار این خانه را بپرستند. پروردگاری که ایشان را از گرسنگی 

 .»رھانیده و خوراکشان داده است
طرو کنجد و شیر و ادویه و خرما و چوب و عاج و مھره و پوست و ھای ع قافله

ھای ابریشمی و اسلحه و دیگر صادرات و واردات جزیره عربی  ھای چینی و پارچه لباس

                                           
 .۶۰فقه السیرة النبویة، منیر الغضبان، ص  -١
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ھا و کشمش و  بردند و از آن مناطق با بار گندم و دانه را به شام و دیگر مناطق می
گشتند. مردم یمن به تجارت معروف  میھای شامی به جزیره عربی باز  زیتون و پارچه

کردند و به سواحل آفریقا، ھند، اندونزی،  بودند و آنھا در دریا و خشکی فعالیت می
نمودند. این تاجران  سوماترا و دیگر کشورھای آسیایی و جزیره اقیانوس ھند سفر می

 بعد از پذیرش اسالم، در نشر آن در این کشورھا نقش بسزایی ایفا کردند.
ھا به اعراب  د و ستد براساس ربا رواج داشت و شاید این بیماری مھلک از یھودیدا

دادند و گاھی صد  . اشراف و مردم عرب معامالت ربوی انجام می١سرایت کرده بود
. بازارھای معروف اعراب عبارت بودند از: عکاظ، ذوالمجاز و ٢گرفتند درصد بھره می

گاه از اخبار مکه م گویند: اعراب از آغاز ماه ذی القعده در عکاظ  یمجنه. نویسندگان آ
رفتند و با رویت ھالل ماه ذی  گزیدند و پس از ماه ذی القعده به مجنه می اقامت می

گذراندند و سپس با اقامت  رفتند و ھشت شب را در آن جا می الحجه، به ذی المجاز می
م دادوستد در این کشیدند و با ورود اسال در عرفه و منی از خرید و فروش دست می

 ھا برای آنان مباح و جایز شمرده شد و خداوند متعال فرمود: مکان

ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  َس لَيۡ ﴿
َ
ْ  أ ّ�ُِ�مۚۡ  ّمِن فَۡضٗ�  تَۡبَتُغوا ٓ  رَّ فَۡضتُ  فَإَِذا

َ
م ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت أ

ْ ٱفَ  َ ٱ ۡذُكُروا  ۦَكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِ  ۡذُكُروهُ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡشَعرِ ٱِعنَد  �َّ
آّلِ�َ ٱلَِمَن   .]۱۹۸[البقرة:  ﴾١٩٨لضَّ

گناھی بر شما نیست اینکه از فضل پروردگار خود برخوردار شوید و ھنگامی که از «
عرفات روان شدید، خدا را در نزد مشعر الحرام یاد کنید و ھمان گونه که شما را 

 .»یاد کنید. اگرچه پیش از آن از گمراھان بوده باشید رھنمون کرده است، او را
این بازارھا تا پس از اسالم نیز رواج داشت، اّما به مرور زمان از بین رفتند و آنھا 

ادب و شعر و سخنوری بودند که  ۀفقط برای تجارت نبودند؛ بلکه میادینی برای عرض
ھا در بیان افتخارات و  آمدند و شب در آن شاعران زبده و سخنوران ماھر گرد می

 ۀدادند و این گونه در کنار ثروت تجاری، سرمای شاھکارھای نیاکانشان مسابقه می
٣شد بزرگی برای ادب و لغت عربی اندوخته می

. 

                                           
 .۱۰۱ - ۹۸، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۱۹دراسة تحلیلیة لشخصیه الرسول محمد، ص  -٢
 .۱۰۲، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣



 ٥٥  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

 وضعیت اجتماعی
ھا و عادات آباء و اجدادی بنا شده بود و در حسب و  سنت ۀزندگی اعراب بر پای

توان حالت  ای بودند که می قوانین عرفی ویژه نسب و روابط اجتماعی و فردی دارای
 اجتماعی آنھا را این گونه خالصه کرد:

 افتخار بیش از حد به حسب و نسب  -۱
اعراب برای حفظ نسب خود اھمیتی خاص قائل بودند بنابراین، قبل از اسالم با 

و فضیلت را کردند، اما اسالم این امتیاز را لغو نمود و معیار برتری  دیگران ازدواج نمی
 تقوا و عمل صالح دانست.

 افتخار به سخنوری و قدرت آن به ویژه شعر -۲
کرد و شعر، سند افتخار و شرافت و نسبت و  سخن شیوا و رسا، آنان را دلباخته می
رفت. بنابراین، از فرزانگان شعر و سخنوری  دیوان معارف و عواطف آنان به شمار می

بیت شعر، معیار برتری و یا تنزل اجتماعی یک قبیله اعراب نباید تعجب کرد؛ زیرا یک 
آمد بنابراین، ظھور یک شاعر در قبیله، برای آنھا بیش از ھر چیز،  به حساب می

 آفرین بود. شادی

 زن در جامعه عربی -۳
شد و پسر  ارزش بود و به ارث برده می ھا مانند کاالیی بی زن در بسیاری از قبیله

ز مرگ پدرش با زن پدر، البته غیر مادرش، ازدواج نماید و این توانست بعد ا تر می بزرگ
حق را نیز داشت که زِن پدر را از ازدواج باز دارد تا اینکه اسالم ازدواج پسر با زن پدر 

 و این آیه نازل شد: ١را حرام نمود

﴿ ٓ َ�َن َ�ِٰحَشٗة  ۥإِ�َّ َما قَۡد َسلََفۚ إِنَّهُ  لّنَِسآءِ ٱ ّمِنَ  ؤُُ�مَوَ� تَنِكُحواْ َما نََ�َح َءابَا
 .]۲۲[النساء:  ﴾٢٢َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيً� 

اند؛ چرا که این کار عمل  و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنھا ازدواج کرده«
بسیار زشتی است و مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی است. مگر آنچه گذشته 

 .»مان جاھلیت بوده است)است (و در ز

                                           
 .۸۷، ص ۱السیرة النبویة، ابن شھبه، ج  -١
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اعراب، نکاح با مادر و مادر بزرگ و با دختران و فرزندان آنھا و خواھران و خاله و 
١دانستند عمه را حرام می

. 
گرفت که توانایی جنگیدن با اسب را  ھا، ارث تنھا به کسانی تعلق می از نظر عرب

بودند و محروم بودن آنان از ارث، داشتند بنابراین، دختران و زنان وکودکان از ارث محروم 
 ج کردند تا اینکه اوس بن ثابت، در زمان پیامبر اکرم عرف و سنتی بود که به آن عمل می

درگذشت و دو دختر و یک پسر به جا گذاشت. دو پسر عمویش، که وارثان پدری او 
: با بودند، آمدند و تمام ارث را برای خود برداشتند. زن اوس بن ثابت به آنھا گفت

دخترانم ازدواج بکنید اما آنھا به خاطر بدقیافه بودن آنھا، نپذیرفتند. سپس او نزد 
 آمد و گفت: ای پیامبر خدا! اوس، وفات کرده و یک پسر کوچک و دو ج پیامبر اکرم

دختر به جا گذاشته است. پسر عموھایش؛ سوید و عرفطه، تمام دارائی او را از آن خود 
تا  .»از مال او را از جایش تکان ندھیدھیچ چیزی «فرمود:  ج اند. رسول الله کرده

 اینکه فرموده الھی در این مورد نازل شد:

ا ّلِلرَِّجاِل نَِصيبٞ ﴿ انِ ٱ تََركَ  ّمِمَّ ۡقَرُ�ونَ ٱوَ  ۡلَ�ِٰ�َ
َ
ا تََرَك  ۡ� انِ ٱَولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ  ۡلَ�ِٰ�َ

ۡقَرُ�ونَ ٱوَ 
َ
ۡفُروٗضا ۡ� ۚ نَِصيٗبا مَّ ۡو َكُ�َ

َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ  .]۷[النساء:  ﴾٧ِممَّ

برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای «
گذارند، سھمی است؛ خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سھم ھر یک را خداوند  می

 .»مشخص و واجب گردانیده است
دختر را به دلیل اینکه توانایی جنگیدن، کار و فعالیت و دفاع در ھا داشتن  عرب

شد، دشمنان از او استفاده جنسی  مقابل متجاوزان را نداشت و اگر در جنگی اسیر می
شد تا روسپیگری را به عنوان حرفه انتخاب نماید، عیب  کردند و چه بسا مجبور می می

آمد، تصور این  کسی به دنیا می ۀخاندانستند. از این رو وقتی دختری در  و ننگ می
شد؛ چنانکه قرآن کریم حالت کسی را که  آینده اسفبار باعث شرمساری پدر می

 شد، چنین بیان کرده است: دختری برایش متولد می

﴿ ِ َحُدُهم ب
َ
َ أ نَ�ٰ ٱ�َذا �ُّ�ِ

ُ
ا وَُهَو َكِظيمٞ  ۥَظلَّ وَۡجُههُ  ۡ�  ۡلَقۡومِ ٱَ�َتَ�َٰرٰى ِمَن  ٥٨ُمۡسَوّدٗ

َ بِهِ  ُ�ۡمِسُكهُ  ۦٓۚ ِمن ُسوٓءِ َما �ُّ�ِ
َ
هُ  ۥ� ۡم يَُدسُّ

َ
ٰ ُهوٍن أ َاِب� ٱِ�  ۥَ�َ َ� َسآَء َما  ل�ُّ

َ
�

 .]۵۹-۵۸[النحل:  ﴾٥٩َ�ُۡكُمونَ 
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گردید و  شد، صورتش سیاه می و ھنگامی که به یکی از آنان مژده دختر داده می«
بدی که  ۀاز قوم و قبیله به خاطر این مژد شد. مملو از خشم و غضب و غم و اندوه می

کرد. آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه  شد، خود را پنھان می به او داده می

 .»کردند دارد و یا او را در زیر خاک زنده به گور سازد؟ ھان! چه قضاوت بدی که می
دادند. قرآن، آنان را به  میگناه را ترجیح  بیشتر آنھا، زنده به گور کردن دختران بی

 :خاطر این عمل زشت مورد اعتراض و نکوھش قرار داده و فرموده است

ّيِ َذ�ٖب قُتِلَۡت  ٨ُس�ِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ�َذا ﴿
َ
 .]۹-۸ر: یوک[الت ﴾٩بِأ

  ؟»و وقتی که از دختر زنده به گور شده سؤال شود که به کدام گناه کشته شده است«
کشتند،  فوق، برخی فرزندان خود را به دلیل فقر و یا از ترس فقر میعالوه بر مورد 

 فرماید: اما با ورود اسالم این کار حرام و ممنوع گردید؛ چنانکه خداوند می

ْ  قُۡل ﴿ تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
ْ بِهِ  َحرَّمَ  َما � �َّ �ُۡ�ُِ�وا

َ
ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦَر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�ۡمۖ � ۖ َو� يۡنِ ٱا  ۡلَ�ِٰ�َ

ُۡن نَۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ إِۡحَ�ٰنٗ  ۡوَ�َٰدُ�م ّمِۡن إِۡمَ�ٰٖق �َّ
َ
ْ أ ۖ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا ا

ْ  اَما َظَهَر ِمۡنهَ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَوَما َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ  ۡ�َّقِ

ٮُٰ�م بِهِ   .]۱۵۱[األنعام:  ﴾١٥١لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
بگو بیائید تا آنچه را که پروردگارتان برایتان حرام قرار داده است، تالوت کنم. اینکه «

با خدا چیزی را شریک نسازید و با پدر و مادر به خوبی رفتار کنید و فرزندانتان را از 
دھیم و به کارھای فحش  وزی میترس فقر وگرسنگی نکشید. ما شما را و ھم آنان را ر

و ناسزا نزدیک مشوید. چه ظاھر باشند و چه باطن و پوشیده و نکشید نفسی را که 
خدا کشتن آن را حرام قرار داده مگر به حق، اینھا اموری ھستند که خدا شما را بدانھا 

 .»کند تا بفھمید و بر سر عقل بیائید توصیه می
 فرماید: و ھمچنین خداوند می

ْ  َ�قۡ َوَ� ﴿ ۡوَ�َٰدُ�مۡ  ُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰٖق�  َخۡشَيةَ  أ  ا ٔٗ ِخۡ�  َ�نَ  َ�ۡتلَُهمۡ  إِنَّ  �يَّاُ�مۚۡ  نَۡرزُُ�ُهمۡ  �َّ

 .]۳۱[اإلسراء:  ﴾٣١َكبِٗ��
و فرزندان خود را از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما به آنھا و ھم به شما روزی «

 .»دھیم. ھمانا قتل آنان گناه بزرگی است می
کردند و کسانی مانند زید بن عمرو  ھا نیز دختران را زنده به گور نمی برخی از قبیله
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ھا به زن احترام  برخی دیگر از قبیله ١دانستند بن نفیل این کار را زشت می
شدند، زن آزاد عرب از اینکه با کسی غیر از  گذاشتند و نظر او را در ازدواج جویا می می

ھای بارز آن بود و دنبال  ورزید و شجاعت از نشانه شوھرش ھمبستر شود، ابا می
شرکت  نمود و در صورت نیاز در جنگ کرد و آنھا را تشویق می جنگجویان حرکت می

نشین عرب، با شوھرش در چراندن چھار پایان و آب دادن  کرد؛ ھمچنین زن بادیه می
بافت و در  نمود و لباس و عبای مردانه می نمود و پشم و مو تھیه می آنھا مشارکت می

 .٢عین حال پاکدامن بود

 نکاح -۴
ر عیب ازدواج در عھد جاھلیت به چندین روش متعارف بود که انجام آن را بر یکدیگ

گوید: ازدواج در جاھلیت، به چھار شیوه صورت  میلگرفتند؛ چنانکه عایشه نمی
اول ھمان ازدواجی بود که امروزه در میان مردم معمول است که مرد  ۀگرفت؛ شیو می

رود و از دختر یا زنی که تحت سرپرستی اوست، خواستگاری  به سراغ مردی دیگر می
دوم این بود که مرد به  ۀکند. شیو با او ازدواج می پردازد و کند و مھریه آن را می می

گفت بفرست فالن مرد بیاید و با او آمیزش  شد، می زنش بعد از اینکه از حیض پاک می
رفت تا اینکه مشخص  کرد و ھیچ وقت نزدیکش نمی کن و شوھر آن زن از او دوری می

شد که  مشخص میشد که زن از مردی که با او آمیزش نموده حامله است و چون  می
نمود و این کار را به این خاطر  حامله است، اگر شوھر دوست داشت با آن آمیزش می

تر داشته باشد و به  خواست فرزندی از نظر طبقات اجتماعی نجیب داد که می انجام می
 گفتند؛ یعنی، طلب آمیزش تا زن حامله شود. این نوع ازدواج، استبضاع می

دیگر از این قرار بود که گروھی از مردان که تعداد آنھا کمتر از ده نفر بود،  ۀشیو
شد و وضع  کردند. بعد از این زن، حامله می شدند و با یک زن آمیزش می جمع می
توانست از  فرستاد و ھیچ یک از آنان نمی کرد. کسی را به دنبال آن مردان می حمل می

گفت: این  کرد و می ی کند. آن گاه رو به یکی میحضور پیدا نکردن نزد آن زن خوددار
 باشد و او نیز راھی جز پذیرفتن فرزند نداشت. فرزند متعلق به تو می

                                           
 .۹۲، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۸۸ھمان، ص  -٢
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ھای خاصی روی بام  ازدواج از این قرار بود که بعضی از زنان پرچم ۀچھارمین شیو
رفت برای او مانعی از نظر  کردند و ھر کس نزد آن زن می ھایشان نصب می خانه

آوردند، او را به یکی از  یزش جنسی وجود نداشت. بعد از اینکه فرزندی به دنیا میآم
 دادند. کسانی که با او آمیزش کرده بودند و از نظر قیافه با نوزاد شبیه بود، نسبت می

دوران جاھلیت تا قبل از ورود اسالم چنین بود، اّما اسالم  ۀاوضاع اجتماعی جامع
 .١یز دانست و سه نوع ازدواج دیگر را باطل نمودتنھا یک نوع ازدواج را جا

اند که عایشه بیان  ھای جاھلی را بیان کرده برخی از علما انواع دیگری از ازدواج
 نکرده است، مانند نکاح (خدن) که خداوند در قرآن به آن اشاره نموده است:

ۡخَدانٖ  تِ َوَ� ُمتَِّخَ�ٰ ﴿
َ
 .]۲۵[النساء:  ﴾أ

آنھا بر این بود که اگر روابط زن و مرد پوشیده انجام بگیرد، اشکالی ندارد،  ۀعقید
تر است تا ازدواج.  اّما به صورت آشکارا مورد نکوھش است و این کار به زنا نزدیک

گفت: تو با زن  ھمچنین ازدواج موقت یا متعه و نکاح بدل که مردی به مردی دیگر می
٢کنم، نیز رواج داشت می من آمیزش کن و من با زن تو آمیزش

. 
از جمله ازدواجھای باطل، نکاح شغار بود؛ یعنی، اینکه مردی دخترش را به ازدواج 

داد تا او نیز دخترش را به ازدواج او در بیاورد و در این صورت نیازی به  مرد دیگری می
٣پرداخت مھریه نبود

. 
دانستند و  مرد جایز میھمچنین اعراب به نکاح در آوردن دو خواھر را در عقد یک 

اما  ٤ای نداشت شماری ازدواج نماید و ھیچ حد و اندازه توانست با زنان بی مرد می
اسالم تعدد زوجات را حرام دانست و در صورتی که شوھر بتواند مخارج آنھا را تأمین 

اگر نماید و بین آنھا به عدالت رفتار نماید، تعداد آنان را به چھار زن محدود نمود، اّما 
بیم این را داشته باشد که نتواند میان زنان خود به انصاف رفتار نماید، باید به یکی 
بسنده کند. ھمچنین اعراب در دوران جاھلیت به رفتار عادالنه میان زنان پایبند 

کردند اّما با ورود اسالم، خداوند به رفتار عادالنه و  نبودند و حقوق زنان را پایمال می

                                           
 .۵۱۲۷بخاری، کتاب النکاح باب النکاح اال بولی، شماره  -١
 .۱۵، ص ۹فتح الباری، ج  -٢
 .۹۰، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣
 .۲۴، ۲۵دراسة تحلیلیه لشخصیه الرسول محمد، ص  -٤
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مود و برای آنھا حقوقی مقرر کرد که ھرگز چنین تصوری ھم مناسب توصیه فر
١کردند نمی

. 

 طالق -۵
اعراب در ھنگام طالق دادن زنان خود، پایبند تعداد معینی در طالق نبودند. مرد، 

کرد و در صدر اسالم  کرد و برای ھمیشه چنین می داد و مراجعه می زنش را طالق می
 داوند، این آیه را نازل کرد:شد تا اینکه خ به ھمین شیوه عمل می

َ�ٰقُ ٱ﴿ ُخُذواْ  لطَّ
ۡ
ن تَأ

َ
ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َوَ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ

َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َمرَّ

ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ�  ا �َّ يُقِيَما ُحُدوَد  ًٔ ِممَّ
َ
� ٓ ن َ�َافَا

َ
ٓ أ ِۖ ٱا إِ�َّ َّ�  َّ�

َ
يُقِيَما فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

ِ ٱُحُدوَد  ِ ٱتِۡلَك ُحُدوُد  ۦۗ بِهِ  ۡ�َتَدۡت ٱُجَناَح َعلَۡيِهَما �ِيَما  َفَ�  �َّ َفَ� َ�ۡعَتُدوَهاۚ  �َّ
ِ ٱَوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ٰلُِمونَ ٱفَأ  .]۲۲۹[البقرة:  ﴾٢٢٩ل�َّ

ای شایسته و یا رھا کردن با  گونهطالق (رجعی) دوبار است. بعد از آن یا نگھداری به «
اید، باز پس  نیکی است و برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده

بگیرید. مگر اینکه (طرفین) بترسند که نتوانند حدود خدا را پا برجا دارند. پس اگر 
بیم داشتید که حدود الھی را رعایت نکنند، گناھی برایشان نیست که زن فدیه و 

بپردازد. اینھا حدود و مرزھای (شرعی) الھی است و از آنھا تجاوز مکنید و ھر  عوضی

 .»گمان چنین کسانی ستمگراند کس از آن تجاوز کند، بی
اسالم، تعداد طالقھا را نیز محدود نمود و به شوھر فرصتی داد تا پس از یک و یا دو 

ه زنش رجوع کند، اّما با طالق به بررسی کار خود بپردازد و اگر صالح دانست دوباره ب
شود و زن برای شوھر حالل  طالق دادن برای بار سوم پیوند نکاح کامًال گسسته می

نخواھد بود مگر اینکه با شوھری دیگر ازدواج کند و آن شوھر او را طالق بدھد، آن گاه 
 شود؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است: برای شوھر اولی حالل می

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  ۥَ� َ�ِلُّ َ�ُ فَإِن َطلََّقَها فَ ﴿ فَإِن َطلََّقَها فََ�  ۥۗ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
ن يُقِيَما ُحُدوَد 

َ
اَجَعآ إِن َظنَّآ أ ن َ�َ�َ

َ
ِۗ ٱُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ ِ ٱَوتِۡلَك ُحُدوُد  �َّ يُبَّيُِنَها  �َّ

 .]۲۳۰[البقرة:  ﴾٢٣٠لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُمونَ 

                                           
 .۸۸، ص ۱النبویة، ابی شھبه، ج السیرة  -١
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شود مگر اینکه با شوھری دیگر ازدواج  آن اگر طالقش داد، برایش حالل نمیبعد از «
بکند؛ اگر او طالقش داد، پس بر آنان باکی نیست که دوباره با ھم ازدواج بکنند؛ اگر 

توانند حدود خدا را رعایت بکنند و این حدود خداوند است که برای  به گمانشان می

 .»دارد ان میکنند، بی نند و درک میدا ملتی که می
ساخت، ظھار بود.  در دوران جاھلیت از جمله مواردی که زن را بر مرد حرام می

گفت: تو برای من چون پشت مادرم ھستی و چنین  ظھار یعنی شوھر به زنش می
نمود، اّما اسالم ظھار را سخنی  حرفی برای ھمیشه زن را برای شوھرش حرام می

راھی برای خروج از این مخمصه نشان داد و آن پایه معرفی کرد و به شوھر  زشت و بی
 فرماید: اینکه شوھر کفاره بپردازد. خداوند می

ِينَ ٱ﴿ َ�ُٰتُهۡم إِ�َّ  �َّ مَّ
ُ
َ�ٰتِِهۡمۖ إِۡن أ مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ ٰٓـِٔيٱيَُ�ِٰهُروَن ِمنُ�م ّمِن �َِّسآ�ِِهم مَّ َّ� 

ُهۡم َ�َُقولُوَن ُمنَكٗر� ّمَِن  َ�ُهۡمۚ ��َّ َ ٱَوُزوٗرۚ� �نَّ  َقۡولِ لۡ ٱَوَ�ۡ ِينَ ٱوَ  ٢لََعُفوٌّ َ�ُفورٞ  �َّ َّ� 
اۚ  ن َ�َتَمآسَّ

َ
ْ َ�َتۡحِر�ُر َرَ�َبةٖ ّمِن َ�ۡبِل أ يَُ�ِٰهُروَن ِمن �َِّسآ�ِِهۡم ُ�مَّ َ�ُعوُدوَن لَِما قَالُوا

ُ ٱوَ  ۦۚ َ�ٰلُِ�ۡم تُوَ�ُظوَن بِهِ  َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن َ�َمن لَّۡم  ٣بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
ۚ َ�ٰلَِك  ۖ َ�َمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِسّتَِ� ِمۡسِكيٗنا ا ن َ�َتَمآسَّ

َ
ُمَتَتابَِعۡ�ِ ِمن َ�ۡبِل أ

 ِ  ب
ْ ِ ٱِ�ُۡؤِمُنوا ِۗ ٱَوتِۡلَك ُحُدوُد  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�مٌ  �َّ

َ
[المجادلة:  ﴾٤َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب أ

۲-۴[. 
کنند، آنھا در واقع مادرانشان نیستند (زیرا)  آنانی که با ھمسرانشان ظھار می«

اند، کسانی دیگر نیستند و این سخنشان  مادرانشان جز کسانی که آنھا را به دنیا آورده
نامند) سخنی زشت و دروغ است و خدا در گذرنده و  (که ھمسران خود را مادر می

خواھند برگردند  اند و سپس می ان ظھار نمودهبخشنده است و کسانی که با ھمسرانش
ای آزاد کنند قبل از اینکه  شوند بر آنان است که برده اند، پشیمان می و از آنچه گفته

گاه از آن چیزی  جماع بکنند. این درس و پندی است که به شما داده می شود و خدا آ
یرد قبل از کنید. ھر کس نتوانست، پس دو ماه پشت سر ھم روزه بگ است که می

آمیزش جنسی و ھر کس نتوانست، پس شصت مسکین را خوراک بدھد. این بدان 
شایسته به خدا و رسولش ایمان بیاورید و این است مقررات  ۀلحاظ است که به گون

 .»خدا و برای کافران عذاب دردناک است
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 ھا ھا و غارت ھا، یورش جنگ -۶
آنھا جھت دفاع از  :افتاد؛ مثال اتفاق میجنگ در میان عربھا، به خاطر امور ساده، 

ارزشھای اجتماعی فاقد ارزش که به آن خو گرفته بودند، باکی نداشتند. حوادث تاریخی 
 ۀجنگی حاکم بر اعراب و غالب بر عقل و اندیش ۀکه میان اعراب اتفاق افتاد، بیانگر روحی

نگ میان بکر و تغلب به است که در این روز ج» بسوس«آنھا است. یکی از این موارد روز 
خاطر شتر فردی به نام جرمی که ھمسایه بسوس دختر منقذ، خاله جساس بن مره، بود 
در گرفت. کلیب، سردار قبیله تغلب، برای شترانش مکان خاصی را قرق کرده بود. او 
شتر جرمی را در چراگاه شتران خود مشاھده کرد و به سوی آن شتر تیر انداخت، جرمی 

اد کرد و بسوس شیون سر داد. جساس وقتی این حالت را دید منتظر بود تا داد و فری
ھای وقتی برای کشتن کلیب به دست بیاید و باالخره او را کشت و به خاطر این جنگ

١خونین و شدیدی میان دو قبیله درگرفت که تا مدت چھل سال ادامه یافت
. 

یان دو اسب به نامھای ای بود م  ھمچنین روز داحس و غبرا که علت آن مسابقه
داحس که متعلق به قیس بن وھب و غبرا که متعلق به حذیفه بن بدر بود، مردی را 
فرستاد تا در دره بایستد و اگر دید که داحس جلو افتاد آن را به عقب برگرداند و آن 

مسابقه غبرا شد و به  ۀمرد چنین کرد و به اسب شالق زد و آن را در آب انداخت و برند
. ھمچنین ٢خاطر آن جنگ و خونریزی شدید در گرفت و تا چندین سال ادامه یافت

ھای بین اوس و خزرج در زمان جاھلیت اشاره نمود، آنان با وجود  توان به جنگ می
اینکه عموزاده بودند، اّما جنگ و نزاع میان آنان ھفتاد سال به طور انجامید و آخرین 

اوس، پیمانشان را مبنی بر  ۀپیمانان یھودی قبیل (بعاث) بود که ھم روز نبردشان
اوس تجدید کردند. الزم به ذکر است که عامالن اصلی اکثر  ۀحمایت از قبیل

درگیریھای میان اوس و خزرج یھودیان بودند تا این دو قبیله را تضعیف کنند و برای 
 .٣ھمیشه ریاست یثرب را به عھده بگیرند

ری میان قبایل نیز در دوران جاھلیت به قصد چپاول اموال و به اسارت نزاع و درگی
گرفتن مردان آزاد و فروختن آنھا (مانند زید بن حارثه که یک عرب آزاد بود و سلمان 

ای  گرفت، اّما با ورود اسالم در منطقه به گونه فارسی که فارسی آزاد بود) انجام می

                                           
 .۳۱۲، ص ۱الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج  -١
 .۳۴۳، ص ۱ھمان، ج  -٢
 .۵۵، ص ۱التاریخ االسالمی، د عبدالعزیز الحمیدی، ج  -٣
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رفتند و جز از خدا و  ز صنعا به حضرموت میآرامش و امنیت حاکم شد که زن و مرد ا
 .١اینکه گرگ، گوسفندانشان را بخورد، بیمی نداشتند

 خواندن و نوشتن
ھایی بیسواد  ھا مانند یھودیان و نصرانیان اھل علم و دانش نبودند؛ بلکه انسان عرب

با  ھا و جاھل بودند و فقط تعداد اندکی از آنان قادر به نوشتن و خواندن بودند. عرب
سوادی و شناخت کم، اما به ذکاوت و ھوشیاری و تیزھوشی و استعداد و  وجود بی

آمادگی برای پذیرفتن علم و معرفت شھرت داشتند چنانکه با ورود اسالم آنھا دانشمند 
و فقیه شدند و بیسوادی رایج میان آنان از بین رفت و دانش و معرفت از بارزترین 

شناسی  ان آنھا کسانی بودند که در علم ردیابی و قیافهھای آنان گردید و در می ویژگی
ماھر بودند و در میان آنھا اطبایی چون حارث بن کلده وجود داشت که طبابت آنھا بر 

٢ھایی بود که از زندگی و محیط به دست آورده بودند اساس تجربه
. 

 اوضاع اخالقی
شراب و قمار بودند؛ غارت و  ۀاوضاع اخالقی اعراب نابسامان شده بود؛ آنھا دلباخت

ھا، تعصب، ستم، خونریزی، گرفتن انتقام، غصب اموال و  راھزنی و یورش بر قافله
خوردن مال یتیمان و داد و ستد براساس ربا و دزدی و زنا میان آنان رواج پیدا کرده 

 افراشتند، وجود ھایشان می ھایی که پرچم بر خانه  بود. زنا در میان کنیزھا و روسپی
گشتند و ادعای ما بر صحت این موضوع این  داشت و زنان آزاده کمتر مرتکب زنا می

است که پیامبر بعد از فتح مکه وقتی خواست از زنان بیعت بگیرد خطاب به آنان 
فرمود: با خداوند شریک نگیرید و دزدی و زنا نکنید. ھند دختر عتبه و ھمسر 

٣کند؟! ابوسفیان گفت: مگر زن آزاده زنا می
. 

پس این بدان معنی نیست که تمامی اعراب پایبند اصول اخالقی نبودند؛ بلکه 
بسیاری از آنان از زنا، خوردن شراب، ریختن خون دیگران، ظلم نمودن، خوردن مال 

ھای نیک و  و دارای خصلت ٤نمودند یتیم و از داد و ستد براساس ربا پرھیز می

                                           
 .۹۳، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 ھمان. -٢
 .۹۴، ص ۱ھمان، ج  -٣
 ھمان. -٤
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سته ساخت که پرچم اسالم را به دوش بگیرند ھای ارزشمندی بودند که آنھا را شای ویژگی
 توان به امور ذیل اشاره کرد: می ھای ارزشمند و پسندیدهھا و ویژگیو از جمله عادت

 ذکاوت و ھوشیاری -۱
اعراب از قلبھایی بدون کینه برخوردار بودند و فلسفه، خرافات و سفسطه که 

ھندی، رومی، یونانی و فارسی زدودن آن از دلھا مشکل است آن طور که در ملتھای 
ھا نفوذ نکرده بود. گویا دلھای اعراب از قبل برای حمل نفوذ کرده بود، در دلھای عرب

 اسالمی، آماده شده بود. ترین رسالت الھی یعنی دعوت بزرگ
ھای فکری و  ترین ملت عصر خود شناخته شدند و از آنجا که قدرت اعراب با حافظه

 ۀنتیج ھای بی ھای خیالی و مجادله ی آنان قبًال در فلسفهاستعدادھای فطری و طبیع
، لذا اسالم، استعداد، ١بیزانسی و مذاھب پیچیده کالمی صرف نشده و از بین نرفته بود

حافظه و ھوشیاری آنھا را در راه دین به کار بست و گستردگی ادبیات و نعمتھایشان 
باشد. وقتی عسل ھشتاد، روباه  دلیلی بر استعداد فوق العاده و قوت حافظه آنھا می

ھای متعدد و فاجعه  دویست، شیر پانصد، شتر نر ھزار و ھمچنین شمشیر، دارای نام
ای قوی  ھا به حافظه چھار ھزار نام داشته باشد شکی نیست که یادگیری ھمه این اسم

٢و ذھنی مستعد نیازمند بوده است
. 

با تلفظ؛ بلکه با اشاره نیز مطالب ھوشیاری و تیزھوشی آنھا تا حدی بود که نه تنھا 
٣ھای زیادی بر این مطلب گواه است ھا و نمونهفھمیدند و مثال را می

. 

 سخاوت و بزرگواری -۲
سخاوت و بخشش، ریشه در اخالق عربھا داشت؛ حتی اگر فردی از آنھا جز یک 

تنھا  نمود، بعضی اسب یا شتر نداشت، با آمدن مھمان شتابان اسب یا شترش را ذبح می
کردند؛ بلکه حیوانات وحشی و پرندگان را نیز خوراک  ھا اکتفا نمیبه غذا دادن انسان

المثل بود و کاروانیان خبر آن را به ھر سو  دادند. چنانکه سخاوت حاتم طائی ضرب می
٤بردند می

. 

                                           
 .۱۲ندوی، ص  - السیرة -١
 .۴۰-۳۸، ص ۱بلوغ االرب، ج  -٢
 .۸۰-۷۹، ص مدخل فقه السیرة -٣
 .۹۵، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٤
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 شجاعت و مردانگی -۳
بر روی  اعراب، اھل شجاعت و جوانمردی بودند. برای آنان مرگ در نبرد از مرگ

گفتند: قبل از او  شد، با افتخار می بستر، خوشایندتر بود و اگر کسی در نبرد کشته می
ھا و زیر سایه  اند! و به خدا سوگند، ما با سر نیزه پدر و برادر و عمویش نیز کشته شده

 شمشمیرھا خواھیم مرد.
ردن حق ضعیف ھایی با شھامت و دلیر بودند بنابراین، پایمال ک ھا فطرتًا انسان عرب

شد، پناھش  دانستند و ھر کس نزد آنان پناھنده می توسط قوی را امری ناشایست می
 دانستند. ندادن به چنین شخصی را خواری و ذلت می دادند و پناه می

 عشق آزادی و نپذیرفتن ذلت و خواری -۴
رد؛ م کرد و در راه آن می ورزید و برای آن زندگی می عرب فطرتًا به آزادی عشق می

پذیرفت  ای نداشت و نمی چراکه عرب با آزادی رشد کرده بود و ھیچ کسی بر او سلطه
که با ذلت زندگی کند یا شرافت و آبرویش مورد تعرض و دستخوش قرار بگیرد، گرچه 

١شد اش تمام می به قیمت زندگی
. 

 ھا کسی را سراغآیا از عرب :عمرو بن ھند، پادشاه حیره، از مشاوران خود پرسید
بله مادر عمرو بن کلثوم،  :دارید که مادرش از خدمتگزاری مادرم اباء ورزد؟ گفتند

 ورزد. شاعر فقیر، از خدمتگزاری مادرت اباء می
پادشاه، عمرو بن کلثوم و مادرش را به حضور خواست و به مادرش گفت: پس از 

بدھد. مادر صرف غذا، به مادر عمرو بن کلثوم بگو ظرفی را که در کنارش است، به تو 
پادشاه چنین کرد، ولی مادر عمرو نپذیرفت و گفت: خودت بلند شو و آن را بردار و 

اش راتکرار کرد، مادر عمرو فریاد زد و  ای خواسته چون مادر پادشاه به طرز حاکمانه
تغلب شده است. پسرش صدای مادر را شنید و  ۀوای بر ذلتی که دامنگیر قبیل :گفت

به شدت خشمگین شد و شمشیر پادشاه را که در خیمه آویزان بود، برداشت و سر 
بنو تغلب به غارت اموال آنھا پرداختند. سپس  ۀپادشاه (عمروبن ھند) را برید و با قبیل
 گفت:  شعری سرود که خطاب به پادشاه می
ترسانی؟ چه زمانی ما کلفت مادرت  نی و میک ما را آھسته آھسته تھدید می

پذیریم که ذلت  ایم؟ اگر پادشاه حق مردم را زیر پا نماید و به آنھا زور بگوید ما نمی بوده

                                           
 ھمان. -١
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١را در میان خود قرار دھیم
. 

 گویی وفای عھد و صراحت و صداقت -۵
برای  دانستند و به عھد و پیمان خود وفادار بودند؛ از این رو دروغگویی را عیب می

 ج پذیرش اسالم گواھی دادن زبانی آنان کافی بود. ھر چند درگیری میان پیامبر اکرم
را از  ج و قریش به شدت رواج داشت، اّما وقتی ھرقل خصوصیات پیامبر اکرم

پرداخت و  ج ابوسفیان پرسید، او با کمال صراحت به بیان ویژگیھای پیامبر اکرم
دم که دروغی به من ثبت شود و اگر نه در مورد او ترسی این امر چنین گفت: می ۀدربار

اگر فردی «ھا گفت:  . نعمان بن منذر به کسری در مورد وفاداری عرب٢گفتم دروغ می
ای بنماید، پس آن گرھی است که برای باز کردن آن مگر  از آنان سخنی بگوید یا اشاره

اش  شود و ذمه پذیرفته میجانش را بگیرند و اگر کس چوبی را رھن بگذارد، رھن او 
اند که اگر به فردی از آنان خبر برسد که فالنی به او  شود. آنھا چنین نقض و تحقیر نمی

اش را در راه حفاظت آن شخص از   شود که تمام قبیله پناھنده شده است، حاضر می
قبیله آن شخص را او درگیر شود، تمام  ۀدست بدھد. ھمان طور که اگر فردی با پناھند

٣»رساند به قتل می
. 

ھا بود و با ورود اسالم وفاداری  دار در عرب وفاداری از خصوصیات اخالقی ریشه
اعراب به سمت و سویی سالم و درست سوق داده شد و پناه دادن به برده، خائن و 

گزار، ھر چند از خویشاوندان و دارای مقام بزرگی بود، امری نادرست شمرده  بدعت
 خداوند لعنت کند کسی را که«در این مورد فرموده است:  ج مگردید و پیامبر اکر

٤»گزاری را پناه بدھد خائن و بدعت
. 

نماید، داستان حارث بن عباد است:  ھایی که داللت بر وفاداری عربھا می از داستان
تغلب و رھبرشان مھلھل که پسر وی  ۀبکر را برای جنگ با قبیل ۀ(حارث بن عباد، قبیل

شناخت. به  را کشته بود، بسیج کرد. حارث، مھلھل را به اسارت گرفت، اما او را نمی
کنم. مھلھل گفت: با  اگر مھلھل بن ربیعه را به من نشان بدھی تو را رھا می :وی گفت

                                           
 .۲۰۴ - ۱۹۶شرح المعلقات، حسین الزوزنی، ص  -١
 .۷صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، شماره  -٢
 .۱۵۰، ص ۱بلوغ االرب، ج  -٣
 .۱۹۷۸مسلم، کتاب االضاحی، شماره  -٤
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. مھلھل بعد بندم من عھد ببند که اگر او را به تو نشان دادم مرا رھا کنی، گفت عھد می
تقدیر و  ۀاز اینکه خود را معرفی کرد، حارث او را آزاد کرد و چنین وفاداریی شایست

توان به این داستان نیز اشاره کرد؛ از  باشد. عالوه بر موارد فوق می بزرگداشت می
آنجایی که نعمان بن منذر از ازدواج دخترش با کسری امتناع ورزیده بود، اسلحه و 

به ھانی بن مسعود شیبانی سپرد و خودش به سوی کسری رفت. اش را  خانواده
کسری او را دستگیر کرد و سپس کسی را نزد ھانی فرستاد و از او خواست که 

ھا ابا ورزید. کسری لشکری برای  امانتھای نعمان را به او بدھد، اما ھانی از دادن امانت
کرد و برایشان سخنرانی  جنگ با ھانی آماده ساخت، ھانی جنگجویان ابن بکر را جمع

میرد بھتر از کسی است که نجات  ای گروه بکر! فرد معذوری که می«نمود و گفت: 
دھد و  بیابد و فرار بکند. احتیاط و پرھیز، انسان را از دست سرنوشت نجات نمی

شکیبایی از عوامل پیروزی است. مرگ را باید پذیرفت نه ذلت را، به استقبال مرگ 
رار از آن است، زخم نیزه خوردن در سینه بھتر از زخم خوردن در پشت رفتن بھتر از ف

ای  و کمر است. ای آل بکر! بجنگید؛ چراکه از مرگ و مصیبت راه گریز و چاره
ارزش  خالصه بنو بکر توسط این مرد که زندگی با ذلت و خواری را بی .»١نیست

نداشت، توانستند که مردم دانست و در راه وفاداری به پیمان خود، از مردن باکی  می
 ایران را در محل ذی قار شکست دھند.

 بردباری، حوصله و آرامش -۶
کردند؛ چراکه معتقد بودند، پرخوری ذھن و اندیشه را کند  از پرخوری پرھیز می

 نماید. می
 شاعرشان گفته است: 

 م اكنـاذا مدت االيدی الی الزاد ل
 

 ٢باعجلهم اذا اجشع القوم اعجل 
 

شود من، قبل از ھمه با عجله  سوی توشه و غذا دراز می ھا بهھنگامی که دست«
 .»چنین است کنم؛ زیرا خصوصیت افراد حریص دست دراز نمی

توانایی اعراب در تحمل مشقتھا و شکیبایی در سختیھا زبانزد بود و شاید عّلت این 
کشتزار بود بنابراین،  توانایی به دلیل زندگی در سرزمین و بیابانی خشک و بدون آب و

                                           
 .۲۰۷، ص ۲اریخ طبری، ج ت -١
 .۳۷۷، ص ۱بلوغ االرب، ج  -٢
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ھای دشوار و حرکت در گرمای ظھر را تجربه نموده بودند. گرمی و باال رفتن بر کوه
آورد و بعد از  سردی راه و دوری مسافت و گرسنگی و تشنگی آنھا را از پای در نمی

مثال و مانند بود؛ چراکه آنان به آب و  اینکه به اسالم گرویدند، صبر و تحمل آنان بی
رفت و به چند دانه خرما  ی اندک قانع بودند؛ مثال، یکی از آنھا چندین روز، راه میغذا

١کرد و مقدار اندکی آب، اکتفا می
. 

 قدرت بدن و عظمت روح -۷
اعراب از نظر نیروی بدنی و عظمت نفس و قدرت روحی مشھور بودند و توان و 

این شگفتی بعد از ورود اسالم،  ۀآفریند و نتیج قدرت روحی توأم با ھم شگفتی می
 نمایان گردید.

 گذشت به ھنگام قدرت و حمایت از ھمسایه -۸
اعراب با دشمنان و کسانی که از نظر نیرو و قدرت با دشمنان و آنھا برابر بود، مبارزه 

کردند و  بخشیدند و رھایشان می شدند، آنھا را می کردند و بعد از اینکه بر آنھا پیروز می می
کردند و  ورزیدند و حق ھمسایگان را به ویژه زنان را رعایت می مله به زخمیان ابا میاز ح

 گوید: دادند؛ چنانکه شاعرشان می آبرو و حیثیت کسی را مورد تعرض قرار نمی

 أغض طرفی ان بدت لی جارتیو
 

 حتی يواری جارتی مأواها 
 

ام از نگاھم  زن ھمسایهاندازم تا اینکه  اگر زن ھمسایه را ببینم، نگاھم را پایین می«
 .»پنھان شود

دادند و چه بسا جان و مال و فرزند  برد، اورا پناه می و ھر گاه فردی به آنان پناه می
کردند، این فضیلتھا و اخالق پسندیده سرمایه اخالقی را  خود را در این راه قربانی می

د داد و تقویت نمود و آن را به سوی خوبی و حق سوق داد بنابراین، نباید از این امر رش
کردند، دنیا  زده گردید که آنان وقتی چون فرشتگان پاک از صحراھا حرکت می شگفت

کنده از کفر و بی عدالتی بود، سرشار از ایمان و عدالت  را فتح نموده و پس از آنکه آ
ھا ساختند و بعد از  ھا آن را فرا گرفته بود، مملو از خوبی شتیکردند و بعد از آنکه ز می

٢اینکه جھان مملو از بدی و زشتی بود آن را از خیر و خوبی پر کردند
. 

                                           
 .۹۷ - ۹۶، ص ۱، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١
 .۹۷، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢
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توان یکی  اوضاع اجتماعی و اخالقی اعراب قبل از اسالم چنین بود، پس آن را می
ای برگزیده شد که در  جامعهنیز در  ج از بھترین جوامع آن روز دانست. پیامبر اکرم

نظیر و مکانی مناسب برخوردار  مقایسه با فارس و روم و ھند و یونان از محیطی بی
آنان و از ھندوھا با وجود  ۀھا با دانش و معارف گسترد از فارس ج بود. پیامبر اکرم

ود ھا با وج فلسفه عمیقشان و از رومیھا با اطالعات گسترده آنان از فنون و از یونانی
نویسی برگزیده نشد؛ بلکه پیامبر از منطقه بکر و دست  مھارت آنان در شعرگویی و رمان

ای انتخاب شد؛ زیرا ملتھای فوق گرچه دارای علوم و معارفی بودند، اما از  نخورده
١واالی اعراب برخوردار نبودند ۀسالمت فطری و آزادی ضمیر و روحی

. 

                                           
 .۱۴نظرات فی السیره، حسن البنا، ص -١



 
 
 
 

 چهارم فصل
 اوضاع دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی اعراب

انسانی احسان نماید و آن را بنوازد؛ چراکه زمان  ۀخواست خداوند بر این بود تا بر جامع
فرا رسیده بود. قبل از بیان میالد و پرورش  ج نجات بشر با فرارسیدن مبعث پیامبر اکرم

گین قبل از بعثت پیامبر اکرم آن حضرت و حمایت خداوند از وی و سیرت به  ج عطرآ
پردازم. اتفاقاتی  بیان عالیم و حوادث بزرگی که پیش از میالد وی اتفاق افتاده است می

ای روشن و درخشان بود؛ چراکه  که قبل از والدت آن حضرت پدید آمد، بیانگر آینده
و روشنی  قانون خداوند ھمواره چنین بوده و ھست که گشایش و فرج بعد از سختی

 .١بعد از تاریکی و آسانی بعد از سختی فراھم خواھد گردید
توان به حوادث  اتفاق افتاد می ج ترین حوادثی که قبل از میالد پیامبر اکرم از مھم

 ذیل اشاره کرد: 

 حفر چاه زمزم توسط عبدالمطلب (جد پیامبر) -۱
، روایت صحیحی ةالنبوی ةصحیح السیرشیخ ابراھیم علی در کتاب ارزشمند خود، 

در مورد داستان حفر چاه زمزم توسط عبدالمطلب به نقل از علی بن ابی طالب بیان 
 د من در حجره خوابیده بودم گوی نموده است که از این قرار است: عبدالمطلب می

خواب دیدم شخصی نزد من آمد و گفت طیبه را حفر کن، گفتم طیبه چیست؟ 
 سپس آن مرد رفت.
ید: روز بعد به محل خوابم رفتم و خوابیدم، دوباره ھمان مرد به گو عبدالمطلب می

خوابم آمد و گفت: بره را حفر کن. گفتم بره چیست؟ چیزی نگفت و رفت. باز فردای 
آن روز به محل خوابم رفتم و خوابیدم، باز ھم او را دیدم که آمد و گفت مضنونه (چیز 

گوید: گفتم مضنونه چیست؟ جوابی  گرانبھا و ارزشمند) را حفر کن. عبدالمطلب می

                                           
 .۵۱ھذا الحبیب یامحب، جزائری، ص  -١
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نداد و رفت. باز فردای روز بعد به ھمان محل سابق رفتم، آن مرد به خوابم آمد و 
شود و نه به عمق  گفت: زمزم را حفر کن، گفتم زمزم چیست؟ گفت: نه آبش تمام می

دھد و در حد فاصل محل اسبھا و محل ذبح  رسد؛ به حاجیان آب می آن کسی می
 ھا، واقع شده است. زند و جای تجمع مورچه در جایی که کالغ منقارش را میحیوانات و 

وقتی اھمیت آن را بیان کرد و جایش را نشان داد، عبدالمطلب دانست که او راست 
گوید. کلنگی برداشت و به ھمراه فرزندش حارث بن عبدالمطلب که در آن روز  می

شروع به حفر کردن نمود. ھنگامی که فرزندی دیگر غیر از او نداشت، به آن جا رفت و 
چاه برای عبدالمطلب پدیدار شد تکبیر گفت. قریش دانستند که او به آنچه 

خواست، رسیده است. به سوی او رفتند و گفتند: ای عبدالمطلب این چاه متعلق  می
به پدرمان اسماعیل است و ما نیز در آن حقی داریم. پس ما را با خودت شریک کن. 

کنم، این چیزی است که تنھا مال من است و به من  گفت: چنین نمی عبدالمطلب
بخشیده شده است. قریش گفتند باید با ما به داوری بنشینی؛ زیرا ما تا با تو در این 

خواھید معین کنید تا  کنیم. گفت: ھر کس را که می مورد مجادله نکنیم، رھایت نمی
از قبیله بنو سعد بن ھذیم که در شام  نزد او برای داوری برویم. سرانجام، زنی کاھن

 کرد، تعیین شد. زندگی می
بنی امیه و قریش به قصد شام حرکت کردند تا  ۀعبدالمطلب ھمراه با افرادی از قبیل

اینکه در اثنای راه به کویری رسیدند. آبی که گروه عبدالمطلب ھمراه داشتند تمام 
ردند که جز مرگ راه دیگری در پیش شد. آنھا شدیدًا تشنه و درمانده شدند و یقین ک

ندارند. قبایل دیگر نیز به عّلت کمبود آب از دادن آب به آنھا خودداری کردند. 
ای برای خود بکنیم  عبدالمطلب گفت: به نظر من ھر یک اکنون که قدرت داریم، چاله

یزد تا ای که کنده است، بیندازد و خاک بر و چون مردیم، ھر که زنده بود، او را در چاله
ماند  ماند، بدین صورت جسد یک نفر روی زمین باقی می اینکه در آخر یک نفر باقی می

که بھتر است از اینکه اجساد ھمه روی زمین بماند. آنھا پذیرفتند و ھر کس برای 
ای حفر کرد و به انتظار مرگ در کنار آن نشست. سپس عبدالمطلب به  خود، چاله

دھیم و نه به سویی  ن گونه که ما خود را تحویل مرگ مییارانش گفت: به خدا سوگند ای
اندیشیم، بیانگر ناتوانی ما است. شاید خداوند در  ای می کنیم و نه چاره حرکت می

سرزمینی به ما آبی ارزانی نماید، حرکت کنیم. وقتی عبدالمطلب، شترش را حرکت 
ب تکبیر گفت و ای شیرین جوشید. عبدالمطل داد، ناگھان از زیر سم شترش، چشمه
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ھمراھانش نیز تکبیر گفتند. سپس عبدالمطلب از شتر پایین آمد و آب نوشید و 
ھمراھانش نیز آب نوشیدند و با خود آب برداشتند تا اینکه ظرفھایشان پر از آب شد، 

گر احوال اینھا بودند، صدا کرد و گفت: بیایید، آب  ھای قریش را که نظاره سپس قبیله
به خدا سوگند، خداوند به نفع تو قضاوت کرد  :برداشتند، سپس گفتند بردارید. آنھا آب

و سوگند خوردند که ھرگز در مورد زمزم با تو مخاصمه نخواھیم کرد. کسی که در این 
بیابان این آب را به تو داد، ھمان کسی است که زمزم را به تو داده است. پس پیروزمند 

شت و آنھا نیز ھمراه اوبازگشتند. ابن اسحاق و موفق به آب خود برگرد. عبدالمطلب برگ
 .١گوید این چیزی است که از علی بن ابی طالب در مورد زمزم به من رسیده است می

در مورد فضیلت آب زمزم، احادیث زیادی ذکر شده است که از آن جمله حدیثی است 
 ج اللهکه مسلم در صحیح خود در داستان اسالم آوردن ابوذر بیان نموده که رسول 

از  س کند: و دار قطنی و حاکم، از ابن عباس زمزم، خوراکی است که سیر می« :فرمود
شود. اگر  آب زمزم برای ھر ھدفی نوشیده شود برآورده می« :اند که پیامبر روایت نموده

سیر دھد و اگر بنوشی که تو را  آن را بنوشی که تو را شفا دھد، خداوند تو را شفا می
ات رفع  نماید و اگر آن را برای رفع تشنگی بنوشی، تشنگی را سیر می کند، خداوند تو

 .٢»داده است جبرئیل و نوشیدنی اسماعیل است که خداوند به او ۀشود و زمزم ضرب می
گفته است: حافظ دمیاطی، که از حفاظ متأخرین است،  /شیخ محمد ابوشھبه 

را صحیح قرار داده و حافظ عراقی نظر او را درست » ماء زمزم لما شرب له«حدیث 
 .٣دانسته است

 داستان اصحاب فیل -۲
این واقعه در قرآن و سنت به ثبت رسیده و تفاصیل آن در کتابھای سیرت و تاریخ 

. خداوند در این مورد اند ابھایشان ذکر کردهآمده است و مفسران آن را در کت
 فرماید: می

                                           
 ۲۵، ۲۴ر و المغازی، ابن اسحاق، ص السی × ۱۵، ۱۴۲، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١

. و صرح ابن اسحاق بالسماع فسنده ۹۳ × ۹۵، ص ۱الدالئل، بیھقی، ج ×تحقیق سھل زکار 
 صحیح و له شاھد مرسل من الزھری فالحدیث صحیح عن طریق البیھقی و ابن ھشام.

 .۱۵۸، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 .۱۳العراقی، ص مقدمه ابن الصالح و شرحھا، حافظ  -٣
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ۡ
 .]۵-۱ل: ی[الف ﴾٥أ
آنان را ناموفق نگردانید و  ۀآیا ندیدید پروردگارت با صاحبان فیل چه کرد. مگر توطئ«

زدند و  بر آنان مرغان را دسته دسته فرستاد که آنان را با سنگھایی از گل خشکیده می

 .»آنان را مانند کاھی جویده شده قرار داد

  ج اصحاب فیل از دیدگاه پیامبر اکرم ۀاهمیت حادث
ای رسید  به قصد مکه خارج شد به دره ج در زمان صلح حدیبیه وقتی پیامبر اکرم

خوابید. مردم  ج آمد. در این ھنگام، شتر پیامبر اکرم که از آن بر قریش فرود می
مردم ای است برای بلند کردن شتر). اما شتر بلند نشد.  (کلمه» َحل، َحل«گفتند: 

قصواء از رفتن  :گفتند: قصوا (نام شتر پیامبر) از رفتن، فرو مانده است پیامبر فرمود
فرو نمانده است و چنین عادتی ھم ندارد؛ بلکه ھمان کس که فیل ابرھه را از رفتن باز 

 داشت، این شتر را نیز باز داشته است.
چنین آمده است اصحاب فیل  ۀابوحاتم، در مورد واقع السیرة النبویهدر کتاب 

» صنعا«پادشاھی حبشی بر یمن چیره شده بود که ابرھه نام داشت. او کلیسایی در «
ساخت و آن را (قلیس) نام نھاد و با ساختن این معبد قصد داشت تا حج گزاران عرب 
را به سوی آن معبد متوجه کند و سوگند خورد که به کعبه برود و آن را منھدم سازد. 

با افرادی از قومش به جنگ ابرھه رفت و » ذو نفر«ھان حمیر به نام پادشاھی از پادشا
با او جنگید، اما ابرھه او را شکست داد و دستگیر کرد. وقتی ذو نفر را نزد او بردند 
گفت: ای پادشاه! مرا مکش؛ زیرا زنده نگاه داشتن من برایت از کشتنم بھتر خواھد 

به او اعتماد کرد، سپس ابرھه راه خود را به  بود. بنابراین، ابرھه او را زنده گذاشت و
سوی کعبه ادامه داد تا اینکه به سرزمین خثعم نزدیک شد. نفیل بن حبیب خثعمی و 

ھای یمن که در اطراف او جمع شده بودند با ابرھه جنگیدند،  افراد دیگری از قبیله
گفت: من از نظر  ابرھه آنان را نیز شکست داد و نفیل را دستگیر کرد. نفیل به پادشاه

شناسم، مرا نکش. ابرھه او را زنده گذاشت و نفیل  جغرافیایی سرزمین عربھا را می
نمود تا اینکه به طائف رسیدند. در طائف  ھمراه ابرھه حرکت کرد و او را راھنمایی می

مسعود بن معتب با مردانی از قبیله ثقیف نزد ابرھه آمدند و گفتند: ای پادشاه! ما 
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ھستیم و با تو مخالفتی نداریم و تو نیز با خدای ما (الت) کاری نداشته  بردگان تو
ای که در مکه قرار دارد. ما نیز کسی را  ای آمده باش؛ چراکه تو به قصد تخریب خانه

فرستیم که تو را به آن راھنمایی نماید بنابراین، غالمی از غالمان خود به  ھمراه تو می
فرستاد. ابو رغال ھمراه آنھا بیرون آمد تا اینکه به مغمس نام ابو رغال را ھمراه ابرھه 

رسیدند. ابو رغال در آنجا در گذشت و او کسی است که قبرش سنگباران شد. ابرھه از 
مغمس مردی به نام اسود بن مقصود را پیشاپیش فرستاد. اھل حرم پیش او گرد آمدند 

را تصاحب کرده بود. سپس ارک دویست شتر از شتران عبدالمطلب  ۀو ابرھه در منطق
ابرھه، حناطه حمیری را به مکه فرستاد تا از این موضوع اطالع پیدا کند که سردار و 
بزرگ آنھا چه کسی ھست و سپس از جانب ابرھه به او خبر دھد که من برای جنگ 

 ام تا این بیت را منھدم کنم. حناطه به راه افتاد تا اینکه وارد مکه ام؛ بلکه آمده نیامده
شد و عبدالمطلب بن ھاشم را مالقات نمود و گفت: پادشاه مرا فرستاده است تا تو را 

خواھد این بیت را منھدم  خبر بدھم که او برای جنگ با شما نیامده است؛ فقط می
کند و برگردد. عبدالمطلب گفت: ما با او جنگی نداریم و راه را به سوی کعبه باز 

کاری نداشت ما توانی در برابر او نداریم. حناطه گزاریم. اگر خداوند به کارش  می
ھمراه من بیا تا نزد پادشاه برویم. عبدالمطلب با او حرکت کرد تا اینکه  :حمیری گفت

دوست عبدالمطلب بود، او نزد ذو نفر آمد و » ذو نفر«به محل اردوی لشکر آمدند. 
کنید؟ گفت فردی  یگفت: ای ذونفر شما در آنچه برای ما پیش آمده است، مداخله نم

شود، چه کاری از دستش  داند که صبح یا شام کشته می که در اسارت است و نمی
فرستم تا نزد پادشاه برایت سفارش نماید  ساخته است؟ اما فرمانروای لشکر فیل را می

و جایگاه و مقام تو را نزد او باال ببرد و کسی را به دنبال او فرستاد و گفت: این مرد، 
ھا خوراک  مکه است که مردم را غذا و حیوانات را در کوه ۀیش و صاحب چشمسردار قر

دھد. پادشاه، دویست شتر از شتران او را تصاحب کرده است، اگر از دستت کاری  می
ساخته است برایش انجام ده. او نزد ابرھه رفت و گفت: ای پادشاه این مرد سردار قریش 

دھد،  م را و در بیابانھا، حیوانات را غذا میمکه است. در آبادیھا، مرد ۀو صاحب چشم
خواھد و قصد جنگ ندارد. از آنجاکه عبدالمطلب مرد تنومند و خوش  ورود می ۀاجاز

پسندید که  اندامی بود وقتی ابرھه او را دید، مورد احترام قرار داد و چون نمی
بر زمین  پسندید که عبدالمطلب عبدالمطلب در کنارش بر تخت او بنشیند و نیز نمی

بنشیند و او بر تخت باشد بنابراین، خود از تخت پایین آمد و ھمراه با عبدالمطلب بر 
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ای، آن را به  زمین نشست. عبدالمطلب گفت: ای پادشاه! مال زیادی از مالھایم را گرفته
من باز گردان. پادشاه گفت: وقتی تو را دیدم ارزش و مقام تو برایم آشکار گردید و اکنون 

باشد، ویران  ای را که دین تو و پدرانت می ام تا خانه ای ندارم؛ چراکه من آمده عالقه به تو
گویی و درباره دویست شتر خود با من سخن  کنم. تو درباره آن با من سخن نمی

گویی! عبدالمطلب گفت: من صاحب شتران خود ھستم و برای این خانه نیز صاحب  می
تواند آن را از شر من  : نمیکند. ابرھه گفت یه از آن حفاظت مو پروردگاری است ک

حفاظت نماید. عبدالمطلب گفت: شما بدانید و او. ابرھه دستور داد شتران عبدالمطلب 
را به او بازگردانند. بعد از آن عبدالمطلب این جریان را به اطالع قریش رساند و آنھا را 

مغمس برای ورود به مکه آماده  ھای اطراف پراکنده شوند. ابرھه در دستور داد تا در دره
شده بود و لشکر خود را سامان داد و آماده نبرد کرد. فیل ابرھه را نیز نزد او آوردند و 

خواست بر آن بار کرد، اما ھنگامی که فیل را حرکت داد، فیل ایستاد و  آنچه می
نشد  خواست خودش را جمع کند و به زمین بخوابد با کلنگ به سرش زدند، اما بلند می

ھا و زیر بغلش فرو بردند، اما بلند نشد؛ سپس آن را به  سر خمیده کلنگ را زیر شاخ
سوی یمن برگرداندند، شروع به دویدن کرد. باز چھره او را به سوی حرم برگرداندند، 
ایستاد و به کوھی از کوھھا گریخت. در آن اثنا خداوند پرندگانی از طرف دریا فرستاد. 

گ ھمراه داشت، دو سنگ در پاھایش و یک سنگ در منقارش، ای سه سن ھر پرنده
ھا را بر  ھا به اندازه دانه نخود و عدس بودند. چون بر فراز لشکر رسیدند، سنگ سنگ

کرد.  خورد مگر اینکه او را ھالک می آنان انداختند. این سنگ کوچک به ھیچ کس نمی
 رد خداوند متعال فرموده است:آنان، اصابت نکرد. در این مو ۀھا به ھم البته سنگریزه

لَمۡ ﴿
َ
ۡصَ�ٰبِ  َر�َُّك  َ�َعَل  َكۡيَف  تَرَ  �

َ
لَۡم َ�َۡعۡل َكۡيَدُهۡم ِ� تَۡضلِيلٖ  ١ۡلِفيلِ ٱ بِأ

َ
�٢ 

بَا�ِيَل 
َ
ا � رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطۡ�ً

َ
يلٖ  ٣َوأ فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف  ٤تَۡرِميِهم ِ�َِجاَر�ٖ ّمِن ِسّجِ

ُ�ولِۢ 
ۡ
أ  .]۵-۱ل: ی[الف ﴾٥مَّ

خداوند، ابرھه را به بیماری شدیدی دچار ساخت. سپاھیان ابرھه در ھنگام برگشت 
افتاد و به دنبال آن مدتی  دادند. انگشتان ابرھه می یکی یکی جان خود را از دست می

آمد تا اینکه به یمن رسید و در میان کسانی از ھمراھانش که مانده  خون و چرک می
 .١در گذشتای حقارت آمیز  بودند، به گونه

                                           
 .۳۷ × ۳۰، ص ۱السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  × ۳۹، ۳۴السیرة النبویة، ابی حاتم السبتی، ص  -١
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کند که عبدالمطلب  خود چنین بیان می ۀابن ھشام به نقل از ابن اسحاق در سیر
کعبه چسبید و با گروھی از قریش شروع به دعا کردند و از خداوند  ۀدرواز ۀبه حلق

خواستند تا آنھا را در برابر ابرھه و لشکرش یاری نماید. عبدالمطلب در حالی که حلقه 
 گفت: ت گرفته بود میدروازه کعبه را در دس

خدایا! از ھتک حرمت کعبه به دست بندگانت، جلوگیری کن. خدایا! لشکر آنان در 
 ۀدانی که قبل گیری، پیروز نگردد و اگر تو صالح می محلی که تو مورد پرستش قرار می

 دانی انجام ده. ما به دست آنان بیفتد، پس ھر چه صالح می
ھای  ھا و شکاف و با دیگر افراد قریش به درهکعبه را رھا کرد  ۀدرواز ۀسپس حلق

 .١ھا پناه بردند و در انتظار ورود ابرھه و حوادث بعد از آن ماندند کوه

 هایی از حادثه فیل درس
ای است که برای عبادت پروردگار بنا نھاده  بیان شرافت کعبه: کعبه اولین خانه  -۱

دانستند و  قدس مینمودند و م شده است و مشرکان عرب نیز آن را تعظیم می
شمردند. این جایگاه و اھمیت کعبه بیانگر آثار به  ھیچ چیزی را بر آن مقدم نمی

 باشد. جا مانده از آیین ابراھیم و اسماعیل علیھما السالم می
ھا که این بیت را تعظیم  ورزی مسیحیان با مکه و عرب حسادت و کینه  -۲

کلیسای قلیس، عربھا را از تعظیم کردند. بنابراین، ابرھه خواست با ساختن  می
ھای تشویق و ترساندن استفاده  کعبه منصرف نماید و با وجود اینکه او از شیوه

ھا با  ھا امتناع ورزیدند و تنفر آنان به حّدی رسید که یکی از عرب کرد، اما عرب

لَۡم ﴿در تفسیر  /قضای حاجت در کلیسای قلیس، آن را آلوده کرد. رازی 
َ
�

گوید: کید یعنی اینکه انسان  می .]٢ل: ی[الف ﴾٢ۡيَدُهۡم ِ� تَۡضلِيلٖ َ�َۡعۡل كَ 
بخواھد مخفیانه به کسی دیگر زیانی برساند. اگر گفته شود: چرا کار ابرھه 

خواھد  می گفت: در صورتی که او به صراحت می نامیده شده است،» کید«
استار انجام آن آنچه ابرھه خو :گوییم خانه کعبه را منھدم سازد؟ در جواب می

ھا، کینه داشت  بود، بیشتر از آن چیزی بود که اظھار کرده بود؛ زیرا او با عرب
ھا به کعبه احترام خاصی قائل بودند، لذا خواست با ساختن  و از آنجا که عرب

                                           
 .۹۱ × ۸۴، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
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 .١کلیسای قلیس، توجه اعراب را از مکه به یمن معطوف دارد
پادشاھی از پادشاھان حمیر در مقابل لشکر ابرھه  :جان فدایی در راه مقدسات  -۳

ھایی که از  قیام کرد و این پادشاه اسیر شد. سپس نفیل ابن حبیب و دیگر قبیله
یمن ھمراه او بودند، با ابرھه جنگیدند، اما در برابر لشکر بزرگ ابرھه شکست 

فاع از خوردند و خونشان را در راه دفاع از مقدسات خود تقدیم کردند؛ چراکه د
 فدایی در راه آن، امری فطری در سرشت انسان است. مقدسات و جان

خائنان قوم تمام افرادی که ابرھه را در جریان رسیدن و خرابی کعبه،   -۴
راھنمایی و مدد نمودند، در دنیا و آخرت مورد لعن و نفرین خدا و مردم قرار 

انت و مزدوری قرار گرفتند و قبر یکی از این افراد به نام ابو رغال، نماد خی
گذشت، بر  گرفت و این مرد مورد نفرت مردم شد و ھر کس از کنار قبر او می

 انداخت. آن سنگی می
ما ابرھه و کعبه را «نبرد میان خدا و دشمنانش: در این گفته عبدالمطلب که   -۵

دا که ما توانی در گذاریم اگر خداوند به او کاری نداشت سوگند به خ می
اثبات دقیق حقیقت نبرد میان خدا و دشمنان است بنابراین،  .»برابرش نداریم

تواند در مقابل  ای نمی ھر چند نیروی دشمن و سپاھش قوی باشد، اما لحظه
بخشد و ھر وقت  قدرت خدا و عذاب الھی مقاومت کند؛ پس زندگی را خدا می

 .٢ستاند که بخواھد آن را می
ان اصحاب فیل معروف است و گوید: داست می /به نقل از کاشانی  /اسلمی 

ھای قدرت الھی  نزدیک بوده است و این یکی از نشانه ج واقعه آنھا به زمان پیامبر اکرم
 .٣ورزد و اثری از خشم خداوندی بر کسی است که به ھتک حرم او مبادرت می

ھر چند احترام و موقعیت و منزلت کعبه  :تعظیم مردم برای بیت الله و اھل آن  -۶
فیل و اثبات این موضوع به آنان که  ۀمشخص بود، اّما بعد از واقعھا  نزد عرب

 ،٤تباھکاران و دستخوش توطئه گران قرار گیرد ۀخداوند آن را از اینکه مورد بازیچ

                                           
 .۹۴ × ۳۲تفسیر رازی،  -١
 .۱۱۲السیرة النبوی، ابی فارس، ص  -٢
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بر اھمیت کعبه و قریش افزوده گردید و اعراب به این نتیجه رسیدند که: اینھا 
دشمنانشان جنگید و آنھا  دوست خدا ھستند؛ چراکه خداوند به دفاع از آنھا با

ای بود برای بعثت  ھای خداوند و مقدمه ای از نشانه را نجات داد و این نشانه
پیامبری که قرار بود از مکه مبعوث گردد و کعبه را از بتھا پاک نماید و جایگاه 

 .١و مقام واقعی آن را باز گرداند
از جمله ماوردی  ھای نبوت است: برخی از علما داستان اصحاب فیل از نشانه  -۷

گوید:  ھای نبوت است. او می معتقدند: حادثه اصحاب فیل از شواھد و نشانه
ھای پادشاھی خداوند و شواھد نبوت روشن و آشکار است و مبادی آن  نشانه

باشد؛ زیرا دروغ با راستی و سخن خود ساخته با  بیانگر و گواه عواقبش می
 ج مان والدت پیامبر اکرمحق، یارای برابری ندارد. با نزدیک شدن ز

ھای برکت او پدیدار شد که  رسید و نشانه ھای عطر رسالتش به مشام می نشانه
ترین و آشکارترین آنھا واقعه اصحاب فیل بود. محمد در  ترین، مھم از بزرگ

زمان واقعه فیل در شکم مادرش و در مکه بود و پنجاه روز بعد از واقعه فیل و 
ز دوشنبه دوازدھم ربیع االول به دنیا آمد. از دو جھت بعد از مرگ پدرش در رو

 رود:  ھای نبوت او به شمار می واقعه فیل از نشانه
گرفتند  شدند، زنان و مردان را به کنیزی می اول اینکه اگر لشکریان فیل پیروز می

 افتادند. بنابراین، خدا آنھا را که در آن میان رسول الله و مادرش نیز به دست آنان می
 نابود کرد تا پیامبرش را از اسارت و بردگی نجات دھد.

دوم اینکه قریش از نظر اعتقادی نه خداپرست و نه اھل کتاب بودند تا بدین وسیله 
پرست و زندیق بودند،  خداوند آنان را از شر دشمنی اصحاب فیل مصون دارد؛ بلکه بت

خداوند بر این قرار گرفته بود که اسالم از آنجا ظھور کند، به  ۀاما چون خواست و اراد
اصحاب فیل بر مقام و موقعیت مکه و حرم و قریش افزوده گردید و مورد  ۀقص ۀوسیل

دار کعبه و خادمان حجاج،  احترام و تعظیم ھمگان قرار گرفتند. آنان به عنوان پرده
ل داستانی عبرت آموز به جا مقام و منزلت خاصی به دست آوردند و از اصحاب فی

 .٢ماند
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صورت گرفت.  گوید: شکست ابرھه ھمزمان با والدت پیامبر اکرم می /ابن تیمیه 
پرست بودند و  کردند مشرکانی بت از نظر اعتقادی کسانی که در جوار کعبه زندگی می

پرستی  بر شرک و بت ابرھه از نظر اعتقادی اھل کتاب و نصرانی بود و دین نصاری
توان نتیجه گرفت که شکست ابرھه به خاطر ھمسایگان  حیت داشت. بنابراین میارج

آن وقت کعبه نبود؛ بلکه به خاطر کعبه بود (که خداوند اصحاب فیل را ھالک کرد) یا 
به خاطر پیامبری بود که در آن سال در جوار کعبه به دنیا آمد یا به خاطر ھر دو 

ھای  ھر یک از این دو دلیل باشد، از نشانه(کعبه و پیامبر) بود. شکست ابرھه به 
 .١گردد محسوب می ج نبوت پیامبر اکرم

ای  گوید: این واقعه نشانه و مقدمه در باب بیان واقعه اصحاب فیل می /ابن کثیر 
ترین اقوال در آن سال به  طبق معروف ج برای مبعث پیامبر خدا بود؛ زیرا پیامبر اکرم

گوید: پیروزی شما بر حبشه به  قدرت الھی به قریشیان میدنیا آمده است و زبان حال 
دلیل برتری شما نزد خداوند نبود؛ بلکه به خاطر این بود که از بیت عتیق محافظت 
شود که آن را با بعثت پیامبر امی و خاتم پیامبران مورد اکرام و بزرگداشت قرار 

 .٢خواھیم داد
داوند برای اھل کتاب یعنی محافظت خداوند از بیت عتیق: بدین صورت که خ -۸

ابرھه و لشکریانش، انھدام بیت الله الحرام و چیره شدن بر آن را میسر نکرد و 
این در حالی بود که کعبه با شرک، آلوده و اسیر دست مشرکان بود. خداوند 

گران مصون  گران آزاد و از توطئه توطئه خواست که بیتش، از دست سلطه
جدید باشد و ھیچ  ۀرشد و پرورش آئین و عقیدبماند تا بستری مناسب برای 

قدرتی بر آن غالب نشود و ھیچ طاغوتی در این سرزمین طغیان نکند و ھیچ 
دینی بر این دین که قرار است بر سایر ادیان و بندگان چیره گردد، مسلط 

رو  نگردد؛ چون دینی است که برای رھبری آمده است نه برای اینکه دنباله
ر الھی برای خانه و دینش بود قبل از اینکه کسی بداند که باشد و این تدبی

 .٣شود پیامبر دین جدید، در آن سال متولد می

                                           
 ۱۲۲، ص ۴الجواب الصحیح، ج  -١
 .۵۴۹ × ۵۴۸، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
 .۱۱۳السیرة النبوی، ابی فارس، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٠

 

ھای فاسد و مکار صھیونیزم  امروز ما با الھام از این واقعه، خود را در مقابل توطئه
جھانی و مسیحیت که درصدد تخریب اماکن مقدس ھستند و به آن چشم طمع 

ی بینم که یقینًا نخواھند توانست، کاری پیش ببرند و این اند، مطمئن م دوخته
گیرند،  ای که آرام نمی طمعھای فاجرانه و مکارانه در برنامه پوشیده و ناجوانمردانه

اش را از اھل کتاب و بارگاھش را از وجود  ناموفق خواھند ماند؛ زیرا خداوندی که خانه
گران و مکر مکاران  توطئه ۀز توطئمشرکان حفاظت نمود، آن را و شھر پیامبرش را ا

 .١محافظت خواھد نمود
قرار گرفتن این حادثه به عنوان مبدأ تاریخ برای عرب: آنچه برای اصحاب فیل   -۹

گفتند این کار در عام الفیل رخ داده  رخ داد، عربھا آن را تاریخ قرار دادند و می
بعد از عام الفیل  است. فالنی در عام الفیل متولد شده و یا فالن کار چند سال

 .٢میالدی بود ۵۷۰انجام شده است و ... عام الفیل مصادف با سال 
 

                                           
 .۳۹۸۰، ص ۶فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۹۳السیرة النبوی، ندوی، ص  -٢



 
 
 
 

 فصل پنجم
 تا پیمان حلف الفضول ج از تولد پیامبر اکرم

  ج نسب پیامبر اکرم
مردم ترین  ترین نسب و از نظر جسمی و اخالقی کامل دارای شریف ج پیامبر اکرم

بود و در شرافت نسب او احادیث صحیحی وارد شده است، از جمله حدیثی است که 
خدا از فرزندان ابراھیم، اسماعیل «فرمود:  ج مسلم روایت نموده است که پیامبر اکرم

ھاشم را و از  را برگزید و از فرزندان اسماعیل کنانه را و از کنانه قریش را و از قریش بنی
 .١»اب نمودا انتخھاشم مر بنی

او ابوالقاسم محمد بن عبدالله «امام بخاری نسب پیامبر را ذکر نموده و گفته است: 
بن ھاشم بن عبد مناف بن قصی بن کالب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن 

مضر بن نزار بن  فھربن مالک بن النضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن
 .٢»معدبن عدنان است

ز بعد ا«بعد از بیان نسب رسول الله تا عدنان گفته است:  ةشرح السنبغوی در 
 .٣»عدنان حفظ نسب ایشان دقیق نیست

تا اینجا صحت «تا عدنان، گفته است:  ج ابن قیم نیز بعد از بیان نسب پیامبر اکرم
نسب معلوم و مورد اتفاق تمام علمای انساب است و ھیچ اختالفی در آن نیست و بعد 

است،  ÷مورد اختالف است، اما در اینکه عدنان از فرزندان اسماعیل از عدنان 
 .٤»اختالفی وجود ندارد

ن تا از عدنا ج پیامبر اکرم ۀدر مورد نسب نام«گوید:  ابن سعد در طبقات می

                                           
 .۲۷۷۶شمارۀ  ،۱۷۸۲، ص ۴، ج  ج مسلم، کتاب الفضائل، باب فضل نسب النبی -١
 .۳۸۵۱شمارۀ  ،۲۸۸، ص ۴بخاری، کتاب مناقب االنصار، باب مبعث النبی، ج  -٢
 .۱۹۳، ص ۱۳، ج شرح السنة -٣
 .۷۱، ص ۱زاد المعاد، ج  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٢

 

 .١»بایست سکوت نمود اسماعیل می
 عالمانترین  مشھورترین و عالم«گوید:  از عروه ابن زبیر روایت شده است که می

 .٢»انساب، عدنان و قحطان است

اکثر علما بر این است که  ۀنظری«گوید:  می النبوی ةالسیر در کتاب /ذھبی 
عدنان از فرزندان اسماعیل بن ابراھیم علیھما السالم است، اما در میان پدرانی که بین 

 .٣»نظر وجود دارد عیل ھستند، اختالفعدنان و اسما
دارای اھمیت خاصی بوده و ھست؛ زیرا کسی شرافت نسب در میان اعراب  ۀمسئل

باالیی قرار دارد و به عنوان پیامبر یا پادشاه بر جامعه رھبری و  ۀکه از نظر نسب در رد
گیرد، اما این امر برای کسی که از نظر نسب در  ریاست نماید، مورد اعتراض قرار نمی

کسی که دارای نسب واالیی گیرد بنابراین،  پایینی قرار دارد، مورد اعتراض قرار می ۀرد
باشد، افراد زیادی دوست خواھند داشت تا زیر پرچم او گرد بیایند و از آن جا که 
خداوند قصد داشت تا محّمد را به پیامبری برگزیند، خداوند نسب ممتازی را برای او 

 .٤تدارک دید تا زمینه گرد آمدن مردم زیر لوای او فراھم گردد
دارای نژادی پاکیزه و ارزشمند و از نسل اسماعیل ذبیح الله و  ج پیامبر اکرم

به درگاه خداوند عرضه  ÷ابراھیم خلیل الله و نتیجه پذیرش دعایی بود که ابراھیم 
برادرم؛  ۀدعای پدرم؛ ابراھیم و مژد ۀمن نتیج :گوید داشته بود؛ چنانکه خود ایشان می

 .٥عیسی ھستم
ر بودن از نژاد پاک و نسب باال انسان را از کارھای تردید در میان اعراب برخوردا بی

پرداختن به کارھای واال و ارزشمند را در  ۀداشت و داعی ارزش دور می اھمیت و بی بی
ھای خود  آورد. پیامبران و دعوتگران برای پاکیزه کردن نسب او به وجود می

احترام و اعتماد  کوشیدند و نزد مردم به پاکی نسب معروف بودند بنابراین، مورد می
 .٦گرفتند مردم قرار می

                                           
 .۵۸، ص ۱ابن سعد، ج  -١
 ھمان. -٢
 .۱السیرة النبوی، ذھبی، ص  -٣
 .۹۶دراسة تحلیلیه لشخصیه الرسول محمد، ص  -٤
 .۶۰۰، ص ۲الحاکم، ج  -٥
 .۱۰۲السیرة النبویة، ابوفارس، ص  -٦



 ٨٣  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

رسیم که خداوند متعال، عرب را از  به این نتیجه می ج با بررسی نسب پیامبر اکرم
ھای دیگر عرب برتری داده است و محبت   نظر نسب بر سایر مردم و قریش را بر قبیله

ظھور کرد و  در میان آنھا ج نماید که قومی که پیامبر اکرم اقتضا می ج پیامبر اکرم
ای که در آن متولد شد، مورد محبت قرار بگیرند و محبت با آنان براساس ملیت و  قبیله

به آن و اطاعت آنان از رسول  ج نژاد نیست؛ بلکه به علت منسوب بودن پیامبر اکرم
الله است، اّما برخی از قریش راه خدا و پیامبر را در پیش نگرفتند و این انحراف و 

 .١شود تا نسبتی که آنان با پیامبر دارند، از اعتبار ساقط و لغو گردد میانحطاط باعث 

 ازدواج عبدالله بن عبدالمطلب
داشت و بعد از  عبدالمطلب از میان فرزندانش، عبدالله را بیشتر از ھمه دوست می

اینکه عبدالمطلب صد شتر به عّلت نجات یافتن عبدالله، فدیه داد، آمنه بنت وھب ابن 
ترین زنان مکه از نظر نسب بود را به ازدواج  مناف بن زھره بن کالب که از شریفعبد 

 .٢عبدالله در آورد
ھنوز محمد متولد نشده بود که عبدالله در گذشت و در مدینه نیز داییھایش (بنو 
عبد بن نجار) به خاک سپرده شد. او برای تجارت به شام رفته بود و در بازگشت، به 

گفت: وظیفه تو در راستای تربیت فرزندت تمام شد و  د تقدیر به او میمدینه رفت و شای
خدای با  ۀتربیت این جنین پاک برای رھبری بشر از تاریکیھا به سوی نور، به عھد

 حکمت و مھربان خواھد بود.
 ۀنبود؛ بلکه دعا و مژد ج ازدواج عبدالله با آمنه، تنھا عامل اصلی تولد رسول الله

د ابراھیم و عیسی علیھما السالم نیز چنین بود؛ چنانکه رسول الله پیامبرانی ھمانن
دعای پدرم ابراھیم و مژده عیسی ھستم، مادرم دیده بود که نوری  ۀفرمود: من نتیج
 .٣شوند آید که از آن قصرھای شام روشن می از او بیرون می

 
 

                                           
 .۴۵، بوطی، ص فقه السنة -١
 .۴۶وقفات تربویه مع السیرة، احمد فرید، ص  -٢
و اسناد احمد  ۲۲۲، ص ۸مجمع الزوائد، ج  × ۶۰۰، ص ۲الحاکم، ج  × ٢٦٢، ص ٥احمد، ج  -٣

 حسن وله شواھد تقویه و قال الحاکم صحیح االسناد و لم یخرجاه و وافقه الذھبی.



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٤

 

 ، در قرآن بدین صورت است:÷دعای ابراھیم 

ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم  ۡ�َعۡث ٱَر�ََّنا وَ ﴿  ۡلِكَ�َٰب ٱ�ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا
نَت  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ 

َ
 .]۱۲۹[البقرة:  ﴾١٢٩ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

پروردگارا، از میان آنان پیامبری برگزین که آیات تو را بر آنان تالوت نماید و به آنان «

 .»کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را تزکیه بکند. ھمانا تو غالب و با حکمتی
مادرم دیده بود که نوری از او «فرمود:  ج ابن رجب در مورد سخن پیامبر اکرم

گوید: بیرون آمدن این نور  می .»شوند از آن، قصرھای شام روشن می آید که بیرون می
آن ھدایت  ۀبه ھنگام تولد ایشان، اشاره به نور ھدایتی است که اھل زمین به وسیل

 رود. ھمان طور که خداوند فرموده است: شوند و ظلمت شرک از بین می می

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ا ُكن ۡلِكَ�ٰبِ ٱ أ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ ُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

� َقۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ْ َعن َكثِ�ٖ ِ ٱَوَ�ۡعُفوا بِ�ٞ  �َّ َ�ۡهِدي بِهِ  ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ
ُ ٱ َ�ٰمِ ٱُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ ُلَ�ٰتِ ٱَوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

ۡسَتقِي�ٖ َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ   .]۱۶-۱۵[المائدة:  ﴾١٦ ِصَ�ٰٖط مُّ
ای اھل کتاب، رسول ما (محمد) نزد شما آمده تا برای شما بسیاری از چیزھایی را «

کردید، بیان کند و از بسیاری (از مسائل که  که از کتاب (تورات و انجیل) پنھان می
روشنگری آمده  گذرد. از جانب خدا نزد شما نور و کتاب ھا نیست) می نیازی بدان

کند که در پی کسب  است. خداوند با آن، کسی را به راھھای امن و امان ھدایت می
آورد و به   خشنودی وی باشند و با خواست و فرمان خود، آنان را از تاریکیھا بیرون می

 .»شود برد و به راه راست رھنمود می سوی نور می
نور رسالت اشاره به استقرار و پا بر اختصاص یافتن شام به پرتو «گوید:  ابن کثیر می

جا شدن دین در سرزمین شام دارد. چنانکه شام در آخر الزمان، پایگاھی برای اسالم و 
و » نماید گردد و عیسی بن مریم در دمشق در مناره شرقی بیضاء نزول می مسلمانان می

کس آنان را ھمواره گروھی از امت من بر حق خواھند ماند. ھر «در صحیحین آمده است: 
نان در تواند به آنان زیانی برساند و تا قیام قیامت آ خوار و یا با آنان مخالفت نماید، نمی

 .١آمده است که آنھا در شام خواھند بود صحیح بخاریو در  .»مسیر حق باقی خواھند ماند

                                           
 ،۱۸۹، ص ۸، ج لبخاری، کتاب االعتصام بالکتاب والسنةا × ۱۸۴، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -١

 .۷۳۱۱شمارۀ 



 ٨٥  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

 ج  تولد پیامبر اکرم
دنیا آمده است. روز دوشنبه به  ج اند که پیامبر اکرم مورخان بر این عقیده

 .١دانند را در دوازدھم ربیع االول درست می ج ھمچنین اکثر آنان، تولد پیامبر اکرم
به دنیا آمده است. مادرش به  ٢الفیل اند که ایشان در عام ھمچنین اجماع کرده

 .٣ھاشم بود ھنگام تولد او در خانه ابوطالب در شعب بنی
 :در مورد میالد پیامبر گفته است احمد شوقی

 هدی فالكائنات ضياءـولد ال
 

 ثناءلزمان تبسم وفم او 
 

تبسم و ستایش بر لبان زمان  ھدایت به دنیا آمد؛ پس جھان روشن شد و«
 .»نشست

 حوله كمالئـمأل، الـالالروح، و
 

 الدنيا به برشاءللدين و 
 

 .»دین و دنیا دادند ۀطراف او، مژدجبرئیل و سایر فرشتگان ا«

 احلظريه تزدهیالعرش يزهو و
 

 اءـمنتهی السدره العصمـالو 
 

 .»بالیدند و سدره درخشان به خود میدرخشید و زمین  عرش می«

 اء فزينتـبرش اهللا السم كب
 

 الغرباء كتضوعت مسكاً بو 
 

زمین با قدومت عطر افشانی  آسمان را خداوند به تو مژده داد، پس آراسته شد و«
 .»گردید

 صباحهيوم يتيه علی الزمان 
 

 ضاءومساءه بمحمد و 
 

 .»برد با محمد روشن شد نی به سر میروزی که صبح و شام در حیرت و سرگردا«

 مني فزلزلتـذعرت عروش الظال
 

 علت علی تيجاهنم اصداءو 
 

لزل شدند و تاجھایشان تختھای ستمکاران را ناگھان به ھراس انداخت، پس متز«
 .»زنگ گرفتند

 همـحولالنار خاويه اجلوانب و
 

 اءـمــغاض المجعت ذوائبها و 
 

                                           
 .۴۱صحیح السیرة النبوی، ابراھیم العلی، ص  -١
 .۲۰۳، ص ۱السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -٢
 .۴۷، ص السیرة النبویةمع  وقفات تربویة -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٦

 

 .»وھایش را جمع کرد و آب کاھش یافتو گیس از بین رفتآنھا  برافروختهو آتش «

 اخلوارق مجهواآلی ترتی و
 

اءـجربيل رواح هب   ا غدّ
 

نازل  ج ھا و معجزات، فراوان گردید و جبرئیل صبح و شام بر پیامبر اکرم نعمت«
 .»گشت می

 شیرخوارگی و دایگان آن حضرتدوران 
ام ایمن کنیز عبدالله او را پرورش داد و اولین کسی که به محمد شیر داد ثویبه؛ کنیز 

 ج . در حدیث زینب دختر ابی سلمه آمده است که ام حبیبه به پیامبر اکرم١ابولھب بود
گفت: با خواھرم؛ دختر ابوسفیان ازدواج کن. رسول الله گفت: دوست داری چنین 
بکنم؟ گفت: بلی. البته دوست ندارم نزد کسی دیگر بروی ولی اگر قرار باشد کسی در 

دھم خواھر من باشد. رسول الله گفت: این برای من  این خیر شریک بشود، ترجیح می
خواھی با دختر ھمسرت، ام سلمه، ازدواج بکنی؟  جایز نیست. گفت ما شنیدیم می

کرد باز ھم به  ود و در دامان من زندگی نمیرسول الله گفت: او اگر دختر ھمسرم نب
خاطر اینکه پدرش، ابوسلمه، با من از ثویبه شیر خورده است، برایم جایز نبود و افزود 

. ام ایمن، مادر اسامه ٢که دختران و خواھرانتان را برای ازدواج به من پیشنھاد نکنید
 بن زید و کنیز عبدالله بن عبدالمطلب، اھل حبشه بود.

، پرورش و تربیت او را ام ایمن برعھده گرفت و بعد از ج ز تولد پیامبر اکرمبعد ا
او را آزاد کرد، سپس زید بن حارثه با او ازدواج  ج گذشت دوران کودکی، پیامبر اکرم

 .٣ام ایمن نیز چشم از جھان فرو بست ج کرد و پنج ماه بعد از وفات پیامبر اکرم

 سعد بنیحلیمه سعدیه دایه پیامبر در 
را که در وجود فرزندان و گوسفندان خود  ج حلیمه سعدیه آثار برکات پیامبر اکرم

 نماید. احساس کرده است، چنین حکات می
به دنیا  ج روایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر اکرم س از عبدالله بن جعفر

جوی آمد، حلیمه بنت الحارث به ھمراه زنانی از قبیله بنی سعد بن بکر به جست

                                           
 .۴۸وقفات تربویة مع السیرة النبویة، ص  -١
 .۵۱۰۱)، شماره وامهاتكم الالئی ارضعنكمکتاب النکاح، باب (البخاری،  -٢
 .۱۷۷۱شمارۀ  مسلم، کتاب الجھاد، باب رد المھاجرین الی االنصار، -٣
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گوید: به ھمراه تنی چند از زنان قبیله، سوار بر  شیرخواری به مکه آمدند. حلیمه می
ماده االغی سفید رنگ مایل به سرخ، به قصد مکه بیرون رفتم. شوھرم، حارث بن 
عبدالعزی، ھمراه من بود. سمھای پای ماده االغ ما خونین شده بود؛ ماده شتر پیری 

داد! و آن سالی بود که  گند یک قطره شیر نمینیز ھمراه داشتیم. به خدا سو
خشکسالی و قحطی ھمه جا را فراگرفته و توان مردم بر اثر گرسنگی از بین رفته بود. 

خوابیدم و چیزی نداشتم  ام از فرط گرسنگی نمی تمام شب را به خاطر گریه پسر بچه
ی ببارد و اوضاع که او را سیر کنم، اما چون گوسفند داشتیم امیدوار بودیم که باران

بھبود یابد. وقتی به مکه رسیدیم، ھیچ زنی ھمراه ما نبود مگر اینکه رسول خدا بر او 
گفتیم این  کردند؛ زیرا با خود می شد و آنھا از پذیرفتن وی خودداری می عرضه می

گردد و مطمئن نبودیم که  کودک یتیم است و مخارج دایه توسط پدر کودک تأمین می
ا توسط پدر بزرگ، مادر و یا عمویش تأمین گردد. تمام ھمراھانم مخارج زندگی م

شیرخوارانی برای خودشان گرفتند. من وقتی جز او کسی را نیافتم و از آنجا که 
به خدا سوگند  :آنکه کودکی یافته باشم، بگردم، لذا به شوھرم گفتم دوست نداشتم بی

گیرم، امید است خداوند ما را به  روم و حتما او را می به سراغ آن یتیم عبدالمطلب می
 با این درخواست من موافقت نمود. او سودمند بگرداند و شوھرم نیز ۀوسیل

گوید: به سراغ آن کودک یتیم رفتم و او را تحویل گرفتم و با خود به  حلیمه می
سوی کاروان بردم. دیری نگذشت که پستانھایم پر از شیر شد تا اینکه او و برادرش را 

نمودم. پدرش به سراغ شترمان رفت، شتر نیز پستانھایش پر از شیر شده بود. آن سیر 
را دوشید و ما سیر خوردیم. شوھرم گفت: حلیمه! به خدا سوگند موجود مبارکی را با 

کردیم. آن شب را به  ای و خداوند به ما چیزھایی بخشید که فکرش را نمی خود آورده
در حالی که در شبھای گذشته گرسنگی فرزندم، خیر و خوشی و به راحتی خوابیدیم؛ 

سوی سرزمین خود  آن روز به اتفاق زنان ھمراھم به خواب را از من گرفته بود. فردای
برگشتیم. بر ماده االغ خود سوار شدم و آن کودک را نیز با خود برداشتم. سوگند به 

دم که زنان ذاتی که جان حلیمه در دست اوست آن چنان از ھمسفران خود جلو افتا
ما را بکن. مگر این ھمان ماده  ۀقدری به پشت سر خود بنگر و مالحظ :گفتند می

االغی نیست که با آن به سفر آمده بودی؟ گفتم بله. گفتند وقتی که آمدیم، سمھایش 
خونین شده بود اکنون آن را چه شده است؟ حلیمه گفت: به خدا سوگند پسر با برکتی 

شد تا  وضعیت ما ھر روز، بھتر از روز قبل می :افزاید لیمه میام. ح بر آن سوار نموده
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ھای ما  اینکه به سرزمین خود رسیدیم. خشکسالی ھمه آن جا را فرا گرفته بود. چوپان
گشتند و  بردند ولی گوسفندان بنی سعد شامگاھان گرسنه بر می گوسفندان را می

دوشیدیم و  ند، پس ما شیر میآمد گوسفندان من با شکم و با پستانھایی پر از شیر می
گفتند: چرا گوسفندان حارث بن عبدالعزی و حلیمه  نوشیدیم. مردم می شیر می

آیند؟ و  گردند و گوسفندان شما گرسنه می ھایی پر از شیر بر می شامگاه سیر و با پستان
ای بر شما! گوسفندان خود را به جایی به چرا ببرید که چوپان آنھا، گوسفندان را به 

بردند، اما ھمچنان  برد. پس چوپانھایشان ھمراه چوپان ما گوسفندانشان را می را میچ
 گشتند و گوسفندان من سیر بودند. غروب گرسنه بر می

ھا مانند او رشد  شد که ھیچ یک از بچه کرد و بزرگ می محمد چنان رشد می
چون دو سال  ھای دیگر بود. رشد یک سال بچه ۀکرد. رشد او در یک روز به انداز نمی

او تکمیل شد، من و پدرش او را به مکه آوردیم و با خودمان گفتیم به خدا سوگند ھرگز 
به خدا سوگند ھرگز کودکی با  :شویم. وقتی نزد مادرش آمدیم گفتیم از او جدا نمی

ترسیم که به بیماریھای مکه مبتال شود، پس او را بگذار  ایم و ما می تر از او نیافته برکت
د برگردانیم تا اینکه تو از بیماریت بھبود یابی. ھمچنان با او سخن گفتیم تا اینکه با خو

اجازه داد و ما او را گرفتیم و برگشتیم. سه یا چھار ماه گذشته بود که روزی به اتفاق 
کرد، ناگھان دیدیم برادرش دوان دوان آمد و گفت دو مرد  ھا بازی می برادرش با بزغاله

ام را گرفتند به پھلو خواباندند و شکمش را پاره  برادر قریشی سفید پوش آمدند و
کردند. من و پدرش، شتابان بیرون آمدیم. دیدیم که ایستاده و رنگش پریده است. 

گوید: من و پدرش او را به آغوش گرفتیم و به  وقتی ما را دید گریه کرد. حلیمه می
اتفاقی افتاده است؟ گفت: دو خود چسباندیم و گفتیم: پدر ومادرمان فدایت باد چه 

مرد آمدند و مرا خواباندند و شکم مرا پاره کردند و در آن چیزی گذاشته و سپس آن را 
به ھمان صورت که بود بازگرداندند. پدرش گفت: سوگند به خدا که فرزندم به بالیی 

تفاقی اش برو و او را به آنان باز گردان قبل از اینکه ا گرفتار شده است. نزد خانواده
گوید او را گرفته و پیش مادرش  برای او رخ دھد که ما از او بیمناکیم. حلیمه می

آوردیم. مادرش وقتی ما را دید، تعجب کرد و گفت: چه چیزی شما را واداشت تا او را 
قبل از اینکه از شما بخواھم به من برگردانید با اینکه شما برای نگاه داشتن او سخت 

اش به پایان رسیده   م چیزی نیست مگر اینکه مدت شیرخوارگیعالقمند بودید؟ گفتی
گاه  است. آمنه گفت: اگر چیزی ھست مرا خبر کنید؟ ما را نگذاشت تا اینکه او را آ
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کند. فرزندم را جایگاه  کردیم. گفت: به خدا سوگند ھرگز خدا با فرزندم چنین نمی
م داشتم، باری را بلند واالیی است. آیا به شما خبر بدھم که وقتی او را در شک

کردم چیزی بر دوشم نیست و وقتی حامله بودم در خواب  کردم مگر احساس می نمی
ھای شتران در بصری از آن روشن شد، یا  دیدم که نوری از من بیرون آمد که گردن

گفت قصرھای بصری را روشن ساخت، و ھمچنین تولد او با تولد سایر کودکان متفاوت 
حالی متولد شد که دو دستش را بر زمین زده بود و به آسمان نگاه  بود؛ چراکه او در

 .١کرد. آن گاه آمنه فرزندش را تحویل گرفت و ما رفتیم می

 ھای این واقعه درسھا و آموخته
سعدیه  ۀبرای حلیمه: آثار این برکت برای حلیم ج با برکت بودن پیامبر اکرم × الف

در ھر چیز آشکار گردید. این برکت به صورت پر شدن پستانھای او از شیر و ھمچنین 
شیر حلیمه که قبًال ھیچ شیری  ھای شترش و ھمچنین در گوسفندان الغر و بیپستان

 ۀنداشتند و نیز در آرام گرفتن کودک حلیمه نمایان گردید که قبل از آن بر اثر گری
 مادرش گرفته بود.اب را از چشمان زیاد، خو

توسط خداوند بود و خانه حلیمه  ج ھا نوعی بزرگداشت پیامبر اکرم این برکت × ب
سعدیه که افتخار شیردھی او را داشت، به سبب او مورد اکرام قرار گرفت و این مسئله 

 .٢امری غیرمنتظره نیست
بدارند حکمت این برکت این بود که تا اھل آن خانه، این کودک را دوست و گرامی 

و با او مھربانی نمایند و در تربیت و پرورش او کوتاھی نکنند؛ چنانکه آنھا محمد را 
 .٣حتی از فرزندان خود، بیشتر دوست داشتند

چیزی را که خدا انتخاب نماید، بھتر و با برکت است: خداوند این کودک یتیم را  × ج
میلی تحویل گرفت؛ چون کودک دیگری  برای حلیمه انتخاب کرد و حلیمه او را با بی

ھای این خیر در ابتدای تحویل گرفتن او آشکار شد و این  غیر از او نیافته بود و نتیجه
قلبش به تقدیر و انتخاب الھی آرام بگیرد و مطمئن شود درسی است برای ھر مسلمان تا 

 و به آن راضی گردد و بر گذشته و بر آنچه خداوند مقدر نکرده است، پشیمان نشود.

                                           
 .۲۲۱، ص ۸جمع الزوائد، ابویعلی، ج م -١
 .۴۴، بوطی، ص السیرة النبویةفقه  -٢
 .۱۰۵السیرة النبویة، ابی فارس،  -٣
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ھا: شیخ محمد  اثر بیابان در سالمتی جسم و صفای وجود و ھشیاری عقل × د
پرورش یافتن کودکان در بیابان برای این بود که در آغوش  :گوید می /غزالی 

مند گردند و به تزکیه فطری و رشد اعضاء و  طبیعت رشد کنند و از محیطی آزاد بھره
ھای  احساسات و آزادی افکار و عواطف برسند. متأسفانه فرزندان ما در مجتمع

اش به روی  وازهای است که در ھای به ھم چسبیده که گویا جعبه خانه مسکونی و
کنند و این آپارتمانھا آنھا را از  کسانی که در آن ھستند بسته شده است، زندگی می

 لذت تنفس ھوای عمیق و روح بخش محروم کرده است.
ھای عصبی که با تمدن جدید ھمراه است به  تردید پریشانی روان و ناراحتی بی

وجه و روی آوردن اھل خاطر دوری از طبیعت و غرق شدن در امور صنعتی است. ت
مکه به بیابان وصحرا تا میدانھای وسیع آن جوالنگاه ایام کودکی آنان باشد را تقدیر 

گویند: ای کاش دامان طبیعت اولین  کنیم. بسیاری از مربیان و صاحب نظران می می
گرفت تا تواناییھای فکری و قوای ذھنی آنان با حقایق ھستی  مدرسه کودکان قرار می

شد، ولی این آرزویی است که محقق شدن آن در عصر حاضر،  و ھماھنگ میسازگار 
 .١رسد مشکل به نظر می

ترین مردم  در بادیه بنی سعد زبان فصیح عربی را آموخت و از فصیح ج پیامبر اکرم
ام، فرمود: آری من   تر ندیده به او گفت: من کسی را از تو فصیح شد و ھنگامی که ابوبکر

 .٢ام سعد شیر خورده بنی ۀقبیل قریشی ھستم و در
سعد زندگی  ھای بنی شق صدر که برای پیامبر در زمانی که در میان خیمه ۀحادث

کردرخ داد، از مقدمات نبوت و از دالئلی است که بیانگر انتخاب وی برای مأموریت  می
 .٣مھمی است

خ ر ج امام مسلم در صحیح خود، حادثه شق صدر را که در کودکی پیامبر اکرم
جبرئیل نزد پیامبر آمد در حالی که «کند:  داده است از انس بن مالک چنین روایت می

اش را شکافت و قلب او  کرد. او را گرفت و بر زمین خواباند؛ سینه ھا بازی می او با بچه
را در آورد و از آن، لخته خون سیاه رنگ را بیرون کشید و گفت این است بھره شیطان 

                                           
 .۶۱، ۶۰، ص فقه السیرة -١
 .۱۸۸، ص ۱الروض االنف، سھیلی، ج  -٢
 .۴۷، بوطی، ص فقه السیرة -٣
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را در طشتی طالیی با آب زمزم شست و سپس آن را سر ھم کرد و از تو. سپس قلب او 
ھا به سوی مادرش (حلیمه) دویدند و گفتند: محمد کشته  در جایش قرار داد. بچه

اش پریده بود.  شد. آنان به سوی محمد شتافتند و او را در حالی یافتند که رنگ چھره
 .١دمدی رسول خدا می ۀگوید من اثر پارگی را در سین انس می

ای برای  شیطان، مقدمه ۀاز بھر ج شکی نیست که پاک کردن قلب پیامبر اکرم
 ج نبوت و نوعی آمادگی برای مصونیت ازشر پرستش غیر الله بود، پس در دل پیامبر اکرم

اش بیانگر این مطلب  گرفت؛ چنانکه حوادث کودکی چیزی جز توحید خالص جای نمی
پرستی رواج داشت،  اھی نشد و با اینکه بتباشد. آن حضرت ھیچ گاه مرتکب گن می

 .٢ولی اصًال برای غیر الله سجده نکرد
کند: حکمت این کار،  دکتر بوطی حکمت ماجرای شق صدر را چنین بیان می

آشکار کردن امر پیامبر و ایجاد زمینه از کودکی با وسایل مادی برای عصمت و وحی 
بیاورند و رسالت او را تصدیق کنند.  بوده است تا این گونه مردم بھتر به او ایمان

بنابراین، ماجرای شق صدر در واقع عملی جراحی و معنوی بود، اما این شکل مادی 
. بیرون آوردن ٣محسوس را به خود گرفت تا مردم اعالن الھی را بھتر درک نمایند

لخته خون برای این بود که رسول الله از حاالت و بازیھای بیھوده کودکی اجتناب 
ھای جدیت و قاطعیت وتوازن و دیگر صفتھای مردانگی متصف شود.  بورزد و به ویژگی

 .٤باشد ھمان طور که این ماجرا بیانگر عنایت و توجه خدا در امر حفاظت رسول الله می
 گیرد عموی بزرگوارش قرار می بعد از وفات مادرش، تحت کفالت جد و ج پیامبر اکرم

واقع بین مکه و مدینه » ابوا«ش در منطقه محمد، شش سال سن داشت که مادر
ھایش، بنی عدی ابن نجار، رفته بود و ھنگام بازگشت به  درگذشت. او برای دیدار دایی

و در ھمانجا به خاک سپرده شد. بعد از مرگ مادر،  ٥سوی مکه زندگی را بدرود گفت
تحت  ج پدر بزرگش یعنی عبدالمطلب سرپرستی او را به عھده گرفت. پیامبر اکرم

نمود. عبدالمطلب او را بر فرزندان خود یعنی عموھای  کفالت و سرپرستی او زندگی می

                                           
 .۲۵۹، شماره ۴۵، ص ۱مسلم، کتاب االیمان، ج  -١
 .۱۰۴، ص ۱، عمری، ج الصحیحةالسیرة النبویة  -٢
 .۴۷فقه السیرة النبویة، ص  -٣
 .۱۰۷ - ۱۰۶السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٤
 . ۱۶۸، ص ۱السیره ابن ھشام، ج  -٥



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٩٢

 

داد. اومرد با ھیبتی بود که ھیچ کدام از فرزندانش بر زیرانداز او  پیامبر ترجیح می
کردند تا  نشست. عموھایش تالش می نشستند. ولی محمد روی زیرانداز جدش می نمی

گفت: با او کاری  انداز پدرشان منع بکنند، اما پدر بزرگ میاو را از نشستن روی زیر
کرد و  ھای خیر را در سیمای محمد مشاھده می نداشته باشید. عبدالمطلب نشانه

. پدر بزرگ، او را خیلی دوست ١دانست که به زودی جایگاه بزرگی خواھد داشت می
نمود. روزی  مشاھده مینمود، آثار خیر و برکت را  داشت و ھر کاری به او محول می می

او را به دنبال شتری فرستاد مدتی گذشت و از محمد خبری نشد، آن گاه عبدالمطلب 
 .٢گفت:  نمود چنین می در حالی که کعبه را طواف می

 رب رد راكبی حممدا
 

 

 اصنع عندی يدارده لی و
 

 .»به من برگردان و در حق من لطف کنپروردگارا! سوارم، محمد، را «
برگشت و شتر را آورد، عبدالمطلب گفت: فرزندم! من  ج که پیامبر اکرمھنگامی 

 .٣ھمانند زنان برایت نگران شدم
عبدالمطلب درگذشت و فرزندش، ابوطالب، را  ج در سن ھشت سالگی پیامبر اکرم

در مورد او سفارش نمود. از آن پس ابوطالب سرپرستی او را به عھده گرفت و با او 
 .٤نمود مھربانی می

اقتضای حکمت الھی چنین بود که پیامبر یتیم باشد و تنھا مورد عنایت و توجه 
خداوند، قرار بگیرد، به دور از دستانی که برای راھنمایی او تالش نمایند و مالی که به 

مال و مقام نگردد و از ریاست و رھبری متأثر  ۀرفاه او کمک کند، رشد نماید و شیفت
م با مقامھای دنیوی مشتبه نگردد و اینکه مردم چنین نشود تا تقدس نبوت برای مرد

ھایی که  . مصیبت٥،٦نپندارند که ھدف وی از ادعای نبوت، رسیدن به مال و مقام است
از دوران کودکی با آن مواجه گردید مانند وفات پدر و محروم شدن از  ج پیامبر اکرم

                                           
 .۱۰۱السیرة النبویة، ابو فارس، ص  -١
 .۵۶صحیح السیرة النبویة، علی، ص  -٢
 .۵۶ی فی صحیح السیرة النبویة، ص و صححه ابراھیم العل ۵۵۲۴اخرجه الطبرانی فی الکبیر :  -٣
 .۱۰۱السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٤
 .۱۹۱، الیحیی، ص مدخل لفھم السیرة -٥
 .۴۶، بوطی، ص فقه السیرة -٦



 ٩٣  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

ھا او  بچشد و این مصیبتمھر مادری و وفات پدر بزرگش باعث شد که بارھا طعم غم را 
ھای  را مھربان و دارای درکی عظیم نموده بود؛ زیرا غم و اندوه، آالیشھا و چرک

 نماید. تر می زداید و او را مھربان سنگدلی و تکبر و غرور را از قلب و وجود انسان می
در گذشت پدر ومادرش در دھه بیست بھار زندگی آنان، بر اثر الغری و ناتوانی 

یا ناشی از بیماری خاصی نبود؛ بلکه خداوند آنھا را پس از اینکه وظیفه خود جسمی و 
را انجام دادند از جھان برد تا ھر کسی که پدر و مادرش یا یکی از آنھا را از دست 

شود، محمد را الگوی خود قرار بدھد و برای اینکه ادب و اخالق  دھد و یتیم می می
لی بر این باشد که خداوند تربیت و پرورش او را به پیامبر با وجود اینکه یتیم بود دلی

ای قوی و مصمم و بدون اینکه  عھده گرفته است. خداوند او را یتیم گرداند تا با اراده
در کارھایش به کسی تکیه نماید، رشد کند و نیز تا پدر و مادرش ھیچ اثری در دعوت 

دخالتی نداشته باشد و تنھا  و تا دست انسانی در تربیت و توجیه او ١او نداشته باشند
ھای جاھلیت چیزی را فرا نگیرد و  خداوند مربی او باشد و تا اینکه از مفاھیم و سنت

گاه آموزش ببیند و خداوند پدر  چیزی به او تلقین نشود؛ بلکه تنھا از خداوند فرزانه و آ
که اش برگماشت در حالی  بزرگ و عمویش را برای تھیه و تدارک امور مادی زندگی

 .٢گرفت تربیت روانی و اخالقی و فکری او بر اثر عنایت الھی انجام می

 ج چوپانی پیامبر اکرم
برای اینکه کمکی به عمویش  ج ابوطالب، فردی تنگدست و فقیر بود. پیامبر اکرم

کرده باشد، به چرانیدن گوسفندانش پرداخت. او در مورد خود ودیگر پیامبران فرموده 
در سنین نوجوانی برای مردم مکه  ج اند. پیامبر اکرم چرانیدهاست که گوسفند 

کرد. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر  چراند و مزدش را دریافت می گوسفند می
خداوند ھیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه گوسفند چرانیده «فرمود:  ج اکرم

من برای اھل مکه در  اید؟ فرمود: است. اصحاب پرسیدند: شما ھم گوسفند چرانیده
چرانیدن گوسفند آرامشی را که وجود  .٣»چرانیدم قبال چند قیراط، گوسفند می
مندی از زیبایی صحرا را در اختیار  نمود و فرصت بھره بزرگوار او نیاز داشت، فراھم می

                                           
 .۲۰، ص ۳رسائل االنبیاء، عمر احمد، ج  -١
 .۸۵، ۸۴فقه السیرة النبویة، غضبان، ص  -٢
 .۲۲۶۲، شماره ۴۸۸، ص ۹البخاری، کتاب االطعمه، ج  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٩٤

 

توانست به مظاھر شکوه خداوندی در پھنای جھان آفرینش چشم  داد و می او قرار می
در آرامش شب و در پرتو ماه و در میان نسیم درختان فرصت مناجات را  بدوزد و نیز

نمود. شبانی برای آن حضرت نوعی تربیت روانی بود؛ زیرا بردباری و  برای او فراھم می
شکیبایی و مھربانی و توجه به ناتوان و کاوش برای یافتن جاھای سرسبز و دوری از 

 .١آیند ر زندگی دور از بیابان به دست نمیمواقع نابودی و ترس، چیزھایی ھستند که د
موجب گردید تا احادیثی را بیان دارند مبنی بر اینکه  ج گوسفند چرانیدن رسول الله

. پس گوسفند چرانیدن ایشان ٢بایست با حیوانات به نیکی رفتار نمایند مسلمانان می
 ھای زیر: خصلتای فراگیری تمرینی بود برای پرداختن به امور ملتھا و فرصتی بود بر

نماید؛  چراند از طلوع خورشید تا غروب صبر می فردی که گوسفند می صبر: -1
خورد بنابراین، چوپان به صبر و تحمل نیاز دارد  زیرا گوسفند آھسته آھسته می
 .٣و تربیت انسان نیز چنین است

کند؛ بلکه در فضایی به  چوپان، در قصری باشکوه و در ناز و نعمت زندگی نمی
رم به خصوص شبه جزیره عربستان که خیلی گرم است زندگی خود را شدت گ

اش را رفع نماید و او جز  نماید، لذا چوپان به آب فراوان نیاز دارد تا تشنگی سپری می
یابد بنابراین، طبعًا خود را به تحمل این  سختی در زندگی و غذای خشک چیزی نمی

 .٤سازد د و صبر را پیشه میگیر نماید و به آن انس می شرایط سخت وادار می
گیرد، تواضع و فروتنی  ھای تربیتی که چوپان فرا می یکی از خصلت فروتنی: -2

چوپان عبارت است از خدمت رسانی به گوسفندان و نظارت  ۀاست؛ زیرا وظیف
و مواظبت آنان به ھنگام زاییدن و پاسداری از آنان و خوابیدن در کنار 
گوسفندان و چه بسا با ادرار و سرگین گوسفندان آلوده شدن که به تدریج 

بندد و خصلت فروتنی و  تکبر و خود بزرگ بینی از وجود چوپان رخت می
 ج آمده است که پیامبر اکرم صحیح مسلم. در ٥گردد زین آن میتواضع جایگ

ھر کس به اندازه دانه خردلی تکبر در دل داشته باشد، وارد بھشت «فرمود: 

                                           
 .۱۷۷، ص ۱محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون، ج  -١
 .۱۰۶، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 .۱۲۴، الیحیی، ص مدخل لفھم السیرة -٣
 .۱۱۵، ۱۱۴السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٤
 ھمان. -٥



 ٩٥  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

نخواھد شد. مردی گفت: ای پیامبر خدا کسی دوست دارد که لباس خوب 
ر یعنی نپذیرفتن بپوشد؟ فرمود: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. تکب

 .١»ق و تحقیر مردمح
نماید بنابراین، باید  معموًال چوپان با حیوانات وحشی و درنده برخورد می شجاعت: -3

 .٢در حد زیادی شجاع باشد تا بتواند درندگان را از دریدن گوسفندانش باز دارد
گوسفندان اگر بیمار شوند یا دست و پای گوسفندی بشکند مھربانی و عطوفت:  -4

پردازد و نسبت  پیش بیاید ناگزیر چوپان به پرستاری آنھا مییا مشکلی برای آنھا 
شود و ھر کس که با حیوانات مھربان باشد با انسانھا  به گوسفندان مھربان می

ھا  تر خواھد بود به ویژه اگر آن فرد از جانب خداوند برای راھنمایی انسان مھربان
 .٣شودونجاتشان از آتش جھنم و سعادت آنان، به پیامبری مبعوث 

توانست، محمد را از  یقینًا خداوند می :کسب درآمد از طریق تالش و کوشش -5
خواست به او و امتش لذت استفاده  نیاز سازد، ولی می چرانیدن گوسفندان بی

نمودن از نتیجه تالش و زحمتشان را بچشاند. به ویژه کسی که صاحب دعوت 
وتش بر آنان متکی نباشد؛ نیاز باشد و با دع است باید از آنچه مردم دارند بی

ماند و جایگاه  نیاز باشد ارزش اوھمچنان باقی می زیرا ھر گاه از مردم بی
 ۀگیرد و شبھ بلندی خواھند داشت و کارش خالصانه برای خدا انجام می

کنند که ھدف پیامبران از  کافران ستمگر که برای مردم چنین وانمود می
 .٤گردد دعوتشان رسیدن به اھداف دنیوی بوده است، مردود می

ْ قَالُوٓ ﴿ ِجۡئتََنا ا
َ
ا ِ�َۡلفَِتَنا أ ِ�  ۡلِكۡ�َِ�آءُ ٱ لَُكَما َوتَُ�ونَ  َءابَآَءنَا َعلَۡيهِ  وََجۡدنَا َ�مَّ

�ِض ٱ
َ
 .]۷۸ونس: ی[ ﴾٧٨لَُكَما بُِمۡؤِمنِ�َ  َوَما َ�ۡنُ  ۡ�

ای تا ما را از چیزھایی منصرف گردانی که  گفتند: (ای موسی!) آیا به پیش ما آمده«
خواھید بزرگی در زمین برای شما  ایم و می پدران و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته

 .»آوریم دو نفر باشد؟ ما به ھیچ وجه به شما ایمان نمی

                                           
 .۱مسلم، ش  -١
 .۱۱۴السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٢
 .۱۲۷ص  ،لفھم السیرةمدخل  -٣
 .۱۳۷ھمان، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٩٦

 

سخن فرعون به موسی و از آن جا که صحبت دنیا و اموال آن بر عقلھایشان این بود 
باشد. و چون  پنداشتند که ھر اندیشه و ھر حرکت به خاطر دنیا می چیره بود چنین می

 گفتند: پیامبران به این امور نیازی نداشتند، به اقوامشان می

ۡ�  َ�ٓ  َقۡومِ َوَ�ٰ ﴿
َ
  إِنۡ  َماً�ۖ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ۡجِريَ أ ۠ بَِطارِدِ  �َّ نَا

َ
� ٓ ِينَ ٱَوَما َّ� 

َرٮُٰ�ۡم قَۡوٗما َ�َۡهلُونَ 
َ
ٓ أ َ�ُٰقواْ َرّ�ِِهۡم َوَ�ِٰكّ�ِ ْۚ إِ�َُّهم مُّ  .]۲۹[ھود:  ﴾٢٩َءاَمُنٓوا

 ۀخواھم؛ چرا که مزد من جز بر عھد ای قوم من! من در برابر آن، از شما مالی نمی«
رانم. آنان خدای خود را  اند، از خود نمی خدا نیست و من کسانی را که ایمان آورده

 .»دانم کنند و اما من شما را گروه نادانی می مالقات می
ھیچ کس غذایی  :کند که فرمود روایت می ج و او از پیامبر اکرمس  بخاری از مقدام

 .١خورد از دسترنج خود میبھتر از دسترنج خود نخورده است و پیامبر خدا، داوود 
شکی نیست که تکیه بر درآمد حالل، به انسان آزادی کامل و قدرت سخن گفتن و 

و چه بسامردانی که سرھایشان را در برابر طاغوتیان پایین  ٢بخشد آشکار کردن حق می
کنند و با ھواخواھی آنان ھمراھی  اندازند و در برابر باطل سکوت اختیار می می
 .٣کنند از ترس اینکه مبادا حقوقشان قطع بشود می

ھمانا صاحب ھر دعوتی، اگر مخارج زندگی او پس از دعوتش تأمین شود یا براساس 
ات مردم، تأمین گردد، از اھمیت دعوت او در میان مردم کاسته خواھد بخشش و صدق

شد. بنابراین، داعیان دعوت اسالمی بیش از دیگران نیازمند تأمین مایحتاج زندگی 
باشند؛ چراکه ھیچ کس بر او منت و فضلی نداشته باشد تا او را از آشکار کردن  خود می

ه زودی دعوت و رسالت الھی به او سپرده دانست که ب حق باز بدارد. اگرچه محمد نمی
شود، اما روشی که خداوند برای زندگی او تدارک دیده بود، این حکمت را در بردارد  می

 ج شود که خداوند چنین خواسته بود که زندگی قبل از بعثت پیامبر اکرم و روشن می
نعی بر سر راه چندان تفاوتی نداشته باشد تا ما ج با زندگی بعد از بعثت پیامبر اکرم

 .٤دعوت او باشد یا تأثیر منفی بر آن بگذارد

                                           
 .۲۰۷۲البخاری، کتاب البیوع، شماره  -١
 .۱۲۸، ص مدخل لفھم السیرة -٢
 .۹۳، غضبان، ص فقه السیرة -٣
 .۵۰، بوطی، ص فقه السیرة -٤
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روی آوردن پیامبر به گوسفند چرانی، جھت کسب روزی و تأمین زندگی به دالئل 
توان به امور ذیل اشاره  مینماید که از آن جمله  مھمی در شخصیت مبارک او اشاره می

 نمود:
برش را به آن آراسته بود، با : احساس دقیق و سلیقه خوشی که خداوند، پیاماوالً 

داد و در مھربانی و شفقت با  آنکه عمویش او را کامال مورد عنایت و توجه قرار می
به محض اینکه احساس کرد که  ج پیامبر چون پدری مھربان بود، اما پیامبر اکرم

تواند به کسب و کار بپردازد، شروع به کار کرد و حتی خود را برای کمک به عمویش  می
 .١باشد مخارج زندگی آماده نمود و این بیانگر شھامت طبع و نیکوکاری و تالش وی می در

پسندد.  : بیانگر نوع زندگیی است که خداوند برای بندگانش در سرای دنیا میثانیاً 
طبعًا برای خداوند آسان بود که در ابتدا برای پیامبرش اسباب رفاه و آسایش و وسائل 

فراھم نماید تا او را از زحمت و کار و چرانیدن گوسفندان به ای  زندگی را به اندازه
آموزد که بدانیم بھترین مال  نیاز کند، اما حکمت الھی به ما می خاطرتأمین زندگی بی

آن است که از دسترنج خود حاصل نماید و صرف خدمت به جامعه و ھمنوعانش باشد 
نماید بدون اینکه در راه و بدترین مال آن است که انسان بدون تالش آن را کسب 
ای از مالش به  ترین فایده بدست آوردن آن خستگی و رنجی ببیند و بدون اینکه کوچک

 .٢جامعه برساند

 محافظت خداوند از پیامبر در دوران قبل از بعثت -۷
خداوند متعال، پیامبرش را از شرک و عبادت بتھا حفاظت نمود. امام احمد در 

ای از  ھمسایه :نماید که گفت او از پدرش روایت میمسند از ھشام بن عروه و 
شنیده که به خدیجه گفته است:  ج ھمسایگان خدیجه به من گفت: از پیامبر اکرم

الت و عزی نام دو بت  .»پرستم که الت و عزی را نمی ای خدیجه! سوگند به خدا«
ه نام بتھا ، گوشت حیواناتی را که بج  . ھمچنین پیامبر اکرم٣مورد پرستش آنھا بود

 .٤خورد و زید بن عمرو بن نفیل در این کار با او موافق بود شد، نمی ذبح می

                                           
 ھمان. -١
 ھمان. -٢
 .۵۱وقفات تربویه، احمد فرید، ص  -٣
 ھمان. -٤
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خداوند، پیامبرش را در جوانی از کشمکش و گرایشھای نادرستی که معموًال در 
آورد و شایسته انسان با وقار و رھبران آینده   دوران جوانی، انسان به آنھا روی می

 .١نیست، محافظت نمود
گفت:  روایت است که فرمود: از پیامبر خدا شنیدم که میس  بن ابی طالب از علی

دادند، نکردم مگر دوبار چنین تصمیمی  قصد ھیچ کار زشتی که اھل جاھلیت انجام می«
گرفتم و در ھر دو بار خداوند مرا محافظت نمود. شبی به جوانی از قریش که با ھم 

مواظب گوسفندانم باش تا امشب در مکه  گوسفندانمان را به چرا برده بودیم، گفتم:
مانند. بعد از موافقت او به سمت  ھا بیدار می نشینی کنم آن گونه که جوانان شب شب

ھای مکه رسیدم. صدای موسیقی و ترانه  ترین خانه از خانه مکه به راه افتادم تا به نزدیک
روسی کرده است، ھا را شنیدم. گفتم چه خبر است؟ گفتند فالنی با فالن زن عو طبل

(مردی از قریش بود که با زنی از قریش ازدواج کرده بود) به صدای موسیقی و ترانه 
عالقمند شدم، فورًا خوابی بر من مسلط شد تا اینکه گرمای خورشید روز بعد مرا بیدار 
گاه ساختم. باز شبی دیگر به او ھمان  کرد. دوستم گفت: چه کار کردی؟ او را از ماجرا آ

شته را گفتم. قبول کرد. به سمت مکه به راه افتادم و باز موسیقی و ... شنیدم، سخن گذ
پرسیدم ماجرا چیست؟ آنچه قبًال به من گفته شده بود گفتند. به آنچه شنیدم سرگرم 
شدم تا اینکه به خواب رفتم و دوباره گرمای خورشید مرا بیدار کرد؛ سپس نزد دوستم 

 فتم کاری انجام ندادم.برگشتم. او گفت چه کار کردی؟ گ
فرمود: سوگند به خدا که بعد از آن قصد انجام ھیچ کار بدی که اھل  ج پیامبر اکرم

 ٢دادند ننمودم تا اینکه خداوند مرا با رسالت خویش اکرام نمود. جاھلیت انجام می
 :گردد فوق مطالب زیر استنباط می از حدیث

ھای گوناگون  بود و گرایشھای انسانی  دارای تمام ویژگی ج پیامبر اکرم -۱
فطری که به اقتضای حکمت خداوند در سرشت انسان قرار دارد و ھر جوانی 

نشینی و  نماید، در وجود او نیز قرار داشت. بنابراین، شب آن را احساس می
کرد و دوست داشت تا مانند دیگران از این  سرگرمی و لذت آن را احساس می

 مند شود. ھا بھره سرگرمی

                                           
 .۵۱، ص ۱محمد رسول الله، محّمد عرجون، ج  -١
 .۵۷السیرة النبوی، ابراھیم العلی، ص صحیح  -٢
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این، خداوند او را از تمام مظاھر انحراف و از ھر آنچه با مقتضیات دعوتی  با وجود -۲
 .١که خداوند او را برای آن آماده کرده بود، مطابقت نداشت، محافظت نمود

 ج مالقات بحیرا راهب نصرانی با پیامبر اکرم
رفتند. ابوطالب نیز چون تصمیم  بازرگانان قریش ھر سال، یک بار به سوی شام می

ای از  و عده ج آنان شرکت نماید، لذا ھمراه پیامبر اکرم ۀگرفته بود در سفر ساالن
بزرگان قریش به سمت شام حرکت کردند. در سرزمین بصری راھبی مسیحی به نام 

ھای  مخصوص خود مشغول عبادت و احترام مسیحیان بود و کاروان ۀبحیرا در صومع
رسیدند؛ چون به  تبرک به حضور او مینمودند و برای  تجاری در آن نقطه توقف می

راھب رسیدند، بار انداختند و راھب به سوی آنان بیرون آمد و پیش از این ھیچ گاه 
آوردند و  آمد. در ھنگامی که آنھا بارھایشان را پایین می راھب به سوی آنھا بیرون نمی

را دید و دست  ج رفت تا اینکه، پیامبر اکرم کردند، راھب در میان آنھا راه می باز می
 ۀپیامبر را گرفت و گفت: این سرور جھانیان، فرستاده خدا، است. خداوند او را به مثاب

رحمتی برای ھمه جھانیان برخواھد انگیخت. بزرگانی از قریش به او گفتند: تو از کجا 
ورودی شھر قرار گرفتید، ھیچ سنگ و ھیچ درختی  ۀدانی؟! گفت وقتی شما بر تپ می

ھا و درختان در پیشگاه پیامبران خدا سجده  آنکه به سجده افتادند و سنگنماند مگر 
آورند! و من از روی مھر نبوت که به اندازه یک دانه سیب در قسمت پایین  به جای می

شناسم. سپس برگشت و برای آنان غذایی تھیه کرد و  شانه راست او قرار دارد، او را می
که مواظب شتران بود  ج به دنبال پیامبر اکرمچون غذا را بر ایشان آورد، کسی را 

در حالی که ابری باالی سرش سایه انداخته بود، آمد. چون به  ج فرستاد. پیامبر اکرم
اند و جایی برای او نمانده است.  قوم نزدیک شد، دید که آنھا زیر سایه درخت نشسته

رخت نگاه کنید درخت به طرف او مایل شد. راھب گفت: به سایه د ۀوقتی نشست، سای
که بر او مایل شد. سپس آنھا را سوگند داد تا این جوان را با خود به روم نبرند؛ زیرا 

روم  ۀھا او را بشناسند، خواھند کشت. در آن اثنا ھفت نفر از ناحی معتقد بود اگر رومی
اید؟ گفتند: به ما خبر رسیده است که پیامبر  نزد راھب آمدند. گفت: برای چه آمده

گاهآخرا تر وجود  لزمان در این ماه از شھرش بیرون شده است. پرسید کسی از شما آ

                                           
 .۵۱، ۵۰فقه السیرة النبویة، بوطی، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٠

 

توانید جلوی آن را  دارد؟ گفتند خیر. گفت: اگر خدا چیزی را اراده بکند، آیا شما می
بگیرید؟ گفتند: خیر. گفت: پس با او بیعت کنید و استقامت ورزید. سپس به وفد 

تر ھستید؟ گفتند:  شاوندی به او نزدیکقریش گفت: کدام یک از شما از نظر خوی
ابوطالب. به ابوطالب سوگند داد و گفت: او را به مکه بازگردان و ابوطالب پیامبر را به 

 .١مکه برگرداند

 داستان بحیرا ۀهای آموزند نکته
راستگویان از راھبان اھل کتاب دانستند که محمد پیامبر عالمیان است و این  -۱

 دانستند. ھای بیان شده در کتابھایشان می ھا و صفت را از نشانه
اثبات سجده درخت و سنگ برای پیامبر و سایه انداختن ابر و متمایل شدن  -۲

 درخت بر ایشان. ۀسای
از گشت و گذار خود با عمویش و به خصوص از ھمراھی با  ج پیامبر اکرم -۳

فت و ھای دیگران و دانش آنان اطالع یا بزرگان قریش استفاده نمود و از تجربه
گاھی و دانش بودند و این سفر  از آرای آنان استفاده کرد؛ زیرا آنھا اھل آ

 ای بود که پیامبر در سن خود تا آن زمان بدان دست نیافته بود. تجربه
بحیرا آنان را از مسیحیان بر حذر داشت وبیان کرد که مسیحیان اگر بدانند  -۴

ی پیامبر و بزرگان مکه که او پیامبر آخر زمان است او را خواھند کشت و عمو
را سوگند داد تا او را با خود نبرند؛ زیرا رومیھا وقتی نشانه و صفات اورا 

 ج دانستند که رسالت پیامبر اکرم ھا می بشناسند، او را خواھند کشت. رومی
دھد و به زودی منافع دولتمردان  به نفوذ استعماری آنھا در منطقه پایان می

گرداند و عامل اصلی  این منافع را به صاحبان آن برمینماید و  روم را نابود می
 دلھره و ھراس رومیھا این موضوع بود.

 جنگ فجار
این جنگ، میان قریش و قبیله کنانه از یک طرف و قبیله ھوازن از طرفی دیگر 
درگرفت. علت اصلی درگیری این بود که عروه الرحال بن عتبه بن ھوازن، یکی از 

ن بن منذر را که حامل کاالھای تجاری، عطر و پارچه بود در کاروانھای تجاری نعما

                                           
 .۵۹ - ۵۸صحیح السیرة النبویة، ص  -١
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بازار عکاظ به مسئولیت خود جای داد. براض بن قیس بن کنانه به عروه گفت: آیا در 
کنی؟ عروه گفت: آری و در مقابل ھمگان. عروه به  مقابل کنانه ھم از آنان دفاع می

ه افتاد تا او را غافلگیر کرد و به ھمراه کاروان به راه افتاد و از طرفی براض ھم به را
ھوازن وقتی از  ۀقتل رساند. قبیله کنانه آھسته حرکت کردند تا از مکه بگریزند. قبیل

این موضوع اطالع یافتند، به تعقیب آنان پرداختند و قبل از ورود به حرم به آنھا 
داخل  رسیدند و جنگ میان آنھا در گرفت و با یکدیگر جنگیدند تا اینکه شب شد و

حرم رفتند و از جنگ دست کشیدند، سپس بعد از آن، چندین روز دیگر با یکدیگر 
جنگیدند و قریش، کنانه را کمک کرد و محمد نیز در کنار عموھایش در جنگ شرکت 
نمود. و این روز به خاطر اینکه حرمت مکه در آن شکسته شد، روز فجار (فسق و 

 .١فجور) نامگذاری شد
کردم و به  آماده میمن برای عموھایم تیر «پیامبر در مورد این جنگ فرموده است: 

 .٢»دادم آنھا می
اند او  سن پیامبر در آن زمان چھارده یا پانزده سال بیش نبود. البته بعضی گفته

بیست ساله بوده است. اما قول اول بر قول دوم ترجیح دارد؛ زیرا اوتیرھا را جمع 
باشد.  دادکه این کار بیانگر سن وسال کم او می دست عموھایش مینمود و به  می

ایشان با این کار، جرأت و شھامت را فرا گرفت و از سنین نوجوانی، جنگ راتمرین 
ھای خونین اعراب،  ھا و جنگ تمامی دشمنی ج کرد، اّما بعد از رسالت پیامبر اکرم

 .٣تندجای خود را به الفت و مھربانی دادند و پایان پذیرف

 حلف الفضول
منعقد » حلف الفضول«بعد از بازگشت قریش از جنگ فجار پیمانی تحت عنوان 

کاالئی را به مکه آورد. عاص  ٤گردید. سبب انعقاد این پیمان این بود که مردی از زبید
بن وائل آنھا را از او خرید، اما بھای آن را نپرداخت. زبیدی از اشراف قریش کمک 

                                           
 .۵۳وقفات تربویة مع السیرة النبویة، ص  -١
 .۱۲۹ – ۱۲۷، ص ۱السیرة الحلبیه، ج  – ۲۲۴، ۲۲۱، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 .۵۳وقفات تربویه، ص  -٣
 شھری در یمن است. -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٢

 

ه خاطر منزلت و جایگاه عاص، از کمک به او خودداری نمودند. او در خواست اما آنھا ب
 مک خواست و با صدای بلند صدا زد:کنار کعبه ایستاد و از آل فھر و جوانمردان ک

 مظلوم بضاعتهـيا آل فهر ل
 

 النفرببطن مكه نائی الدار و 
 

و ای آل فھر! به یاری مظلومی بشتابید که در مرکز مکه، کاالھایش را از او گرفتند «
 .»او از خانه و کسان خود دور است

 جم يقض عمرتهـحمرم اشعث لو
 

جر و  ريا للرجال وبني احلِ  احلَجَ
 

 

اش را به پایان نبرده و میان  برد و ھنوز عمره به داد کسی که در احرام به سر می«
 .»ل و حجر االسود قرار دارد، برسیداسماعیحجر 

 مت كرامتهـم تـان احلرام ل
 

 ١الحرم لثوب الفاجر الغدرو 
 

 .»باز و تبھکار حرمتی ندارد نیرنگ حرمت این مکان از بین نرفته است، البته«
یار و مددکار مانده  زبیر بن عبدالمطلب برخاست و گفت: چرا این مرد تنھا و بی

زھره و بنوتیم بن مره در خانه عبدالله بن جدعان جمع شدند و او است؟ بنی ھاشم، 
برایشان غذایی درست کرد و در ماه حرام ذی القعده با یکدیگر ھم سوگند و ھم پیمان 
شدند و به خدا سوگند خوردند تا زمانی که قطره آبی در دریاھا باقی است و تا زمانی 

ری بایستند تا آن ھنگام که حق که زمین و آسمان برجا است در مقابل ھر ستمگ
. سپس پیش عاص بن وائل رفتند وکاالی زبیدی را از او ٢ستمدیده را به وی بازگردانند

 پس گرفتند و به زبیدی دادند.
 نامیدند و عمل بانیان این پیمان را ستودند.» حلف الفضول«قریش این پیمان را 

 لب در مورد این پیمان چنین سرود:و زبیر بن عبدالمط

 حتالفواان الفضول تعاقدوا و
 

 مـاال يقيم ببطن مكه ظال 
 

که در مکه  پیمان شدند افرادی که در حلف الفضول شرکت داشتند، بر این ھم«
 .»ھیچ ستمگری، ستم نکند

 جتواثقواامر عليه تعاقدوا و
 

 مـمعرت فيهم سالـالفاجلار و 
 

عھد بستند و از این پس پیمان شدند و با یکدیگر  این امری بود که بر آن ھم«

                                           
 .۱۵۶ × ۱۵۵، ص ۱الروض االنف، سھیلی، ج  -١
 .۲۱۳، ص ۱، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -٢



 ١٠٣  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

 .»شھر از ھر گزندی ایمن خواھد بود ھمسایگان و زائران این
آن دژ ستم را نابود کردند و پرچم حق را  ۀدر این پیمان که به وسیل ج پیامبر اکرم

 ج و پیامبر اکرم ١شود برافراشتند، حضور داشت و این پیمان از افتخارات عربھا شمرده می
پاکان ھمراه با عموھایم در حالی که نوجوان بودم حضور داشتم و در پیمان «فرمود: 

 .٢»مقابل شتران سرخ مو آن را بشکنم حتی دوست ندارم که در
در خانه عبدالله بن جدعان شاھد پیمانی بودم که دوست ندارم «ھمچنین فرمود: 

را فاین پیمان را با شتران سرخ موی فراوان عوض کنم و اگر در اسالم نیز به آن 
 .٣»خوانده شوم، اجابت خواھم کرد

 های آموزندة حلف الفضول درسها، فوائد و عبرت
به مشارکت  ج آن نسب نیست و پیامبر اکرم ۀعدالت، ارزشی است که سرچشم -۱

نماید، پس ارزشھای مثبت  خود در تحکیم اصل عدالت قبل از بعثت، افتخار می
 .٤تقدیراند ۀشایستاگرچه از سوی اھل جاھلیت انجام گرفته باشند، 

حلف الفضول عالوه بر اینکه درخشی در تاریکی دوران جاھلیت بود، این نکته  -۲
ای به معنی خالی بودن  را نیز به اثبات رساند که شیوع فساد در نظام و جامعه

پرستی  ای جاھلی بود که بت ھا نیست. مکه جامعه خوبی ھا و آن از سایر ارزش
نا و رباخواری آن را فرا گرفته بود، اّما با وجود ظلم و ز و ستم و اخالق زشت و

پسندیدند و اجازه  این در مکه جوانمردان و غیرتمندانی بودند که ظلم را نمی
دادند و این درس بزرگی است برای دعوتگرانی که در  ظلم را نیز به کسی نمی

شود یا اینکه برخی با اسالم  آنھا بر حسب دستورات اسالم حکم نمی ۀجامع
 .٥کنند مبارزه می

ظلم به ھر نحو و شکلی پذیرفتنی نیست. برای قیام علیه ستمگران فقط این  -۳
شرط نیست که به دعوتگران راه خدا ستم روا دارند؛ بلکه باید با ستمگران 

                                           
 .۲۱۴، ص ۱ھمان، ج  -١
 ./و صحح اآللبانی  ۵۹صحیح السیرة النبویة، ابراھیم العلی، ص  -٢
 .۱۰۲، غضبان، ص فقه السیرة - ۱۳۴، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
 .۱۱۲، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -٤
 .۱۱۰، غضبان، ص فقه السیرة -٥



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٤

 

. اسالم با ظلم ١مبارزه گرددمردم ستم کنند،  ۀترین طبق حتی اگر بر پایین
نماید و از مظلوم بدون اینکه به رنگ و دین و وطن و ملیت وی  مبارزه می

 .٢نماید توجه داشته باشد، حمایت می

جواز بستن پیمان و تعھد ھمکاری: چنانکه در قرآن کریم نیز به آن فرمان  -۴
 داده شده است:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َشَ�ٰٓ�َِر  �َّ ْ َ� ُ�ِلُّوا ِ ٱَءاَمُنوا ۡهرَ ٱَوَ�  �َّ َوَ�  لَۡهۡديَ ٱَوَ�  ۡ�ََرامَ ٱ لشَّ

ۚ �َذا َحلَۡلُتۡم  ۡ�ََرامَ ٱ ۡ�َۡيَت ٱَوَ�ٓ َءآّمَِ�  ۡلَقَ�ٰٓ�ِدَ ٱ ّ�ِِهۡم َورِۡضَ�ٰٗنا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمِن رَّ
ْۚ ٱفَ  وُ�ۡم َعِن  َٔ َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  َ� وَ  ۡصَطاُدوا ن َصدُّ

َ
ن  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱاُن قَۡوٍ� أ

َ
أ

ْۘ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ  ِ ٱَ�ۡعَتُدوا ثۡمِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  �َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  ۡلِ�ّ ْ ٱوَ  ۡلُعۡدَ�ِٰن� ٱوَ  ۡ�ِ ۖ ٱ �َُّقوا َ إِنَّ  �َّ
َ ٱ  .]۲ [المائدة: ﴾٢ۡلِعَقابِ ٱَشِديُد  �َّ
ھای  ای مؤمنان! شعائر خدا را برای خود حالل ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی«

خدا را  ۀھای نشانداری را و نه کسانی را که آھنگ آمدن به خان نشان و نه قربانی بی
دارند و به دنبال لطف و خشنودی خدایند. ھر وقت که از احرام بدر آمدید و از 

شکار کنید. و (مواظب باشید که) شما را دشمنی با قومی سرزمین حرم خارج شدید، 
اند، وادار نکند به اینکه از حد تجاوز بکنید و  که مانع آمدن شما به مسجدالحرام شده

با یکدیگر بر نیکوکاری و تقوا ھمکاری داشته باشید و بر گناه و تجاوز ھمدیگر 

 .»زات شدیدی استھمکاری نکنید و از خدا بترسید، ھمانا خداوند دارای مجا
پس برای مسلمانان جایز است که در چنین حالتی با یکدیگر پیمان ببندند؛ چون 
این تأکید به امری است که از نظر شرعی مطلوب است به شرط اینکه مانند قضیه 
مسجد ضرار نباشد که پیمان بر ضد مسلمانان و برای وارد ساختن ظلم و ستم باشد، 

با غیر مسلمانان برای دفع ظلم یا ایستادن در مقابل ظالم، اما پیمان بستن مسلمانان 
جایز است به شرط اینکه در آن مصلحت کنونی و منافع آینده مسلمانان در نظر گرفته 

 .٣شده باشند

                                           
 ھمان. -١
 .۱۲۱السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٢
 .۱۷۲ - ۱۷۱، ص ۱، ج السیرة النبویةو فقھا،  االساس فی السنة -٣



 ١٠٥  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

چنانکه رسول الله فرمود: دوست ندارم به جای این پیمان، شتران سرخ موی 

فرا خوانده شوم، ر در اسالم به آن اگ«و ھمچنین فرمود:  .١»شد فراوان به من داده می

 .»اجابت خواھم کرد
توان با  کند، نمی بخشد و یا از ظلمی جلوگیری می  پس آنچه عدالت را تحقق می

چیزی دیگر معاوضه نمود. بنابراین فرمود: در مقابل شتران سرخ مو حاضر نیست این 
 پیمان را بشکند.

آمد باشد نه اینکه نسبت به خود عنصری مثبت و کار ۀمسلمان باید در جامع  -۵
 ۀدر جامع ج خود نقشی نداشته باشد. پیامبر اکرم ۀمسائل گوناگون جامع

خود چنان بود که الگوی دیگران قرار گرفته بود و در میان آنھا ضرب المثل 
بود تا اینکه به امین ملقب گردید و زنان و مردان او را به خاطر اخالق خوبی 
که خداوند به وی بخشیده بود، دوست داشتند و این اخالق خوب ھمچنان 

ند و این تصویری زنده بالید تا اینکه قومش به او دلبسته شد کرد و می رشد می
از ارزش اخالق و احترام و بزرگداشت فرد متخلق به اخالق نیک حتی در 

 .٢باشد منحرف می ۀجامع
 

 

                                           
 .۱۳۴، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 .۱۱۱ - ۱۱۰، غضبان، ص فقه السیرة -٢



 
 
 
 

 فصل ششم
 ج  از ازدواج با خدیجه تا بعثت پیامبر اکرم

اخالق نیک  ۀخدیجه، زنی بیوه و ثروتمند بود. وقتی راستگویی و امانتداری و آواز
محمد به گوش وی رسید، به ایشان پیشنھاد کرد که ھمراه کاروانھای تجاری به 
نمایندگی از وی به شام برود و برای او مزدی بیشتر از دیگران در نظر گرفت. محمد 
با میسره، غالم خدیجه، عازم شام شدند. در نتیجه در این سفر سود کالنی نصیب 

ازشھرھای زیادی از جمله مدینه، که بعدًا  ج سول اللهخدیجه گردید و عالوه بر آن ر
ای  مرکز دعوتش قرار گرفت، دیدن کرد و با آنھا آشنا گردید. ھمچنین این سفر مقدمه

برای ازدواج رسول الله با خدیجه گردید. میسره با خدیجه از اخالق نیک و صداقت و 
او راز خود را با نفیسه، اش را یافته بود.  ، خدیجه گمشده١امانت وی سخن گفته بود

گاه نمود و  ج . نفیسه از این موضوع پیامبر اکرم٢دختر منبه، در میان گذاشت را آ
 ج سرانجام وی به اتفاق عمویش، حمزه، به خواستگاری خدیجه رفت و پیامبر اکرم

خدیجه را بیست ماده شتر جوان قرار دادند. خدیجه، نخستین زنی بود که  ۀمھری
از جھان چشم فروبست، ازدواج  لزدواج کرد و با زنی دیگر تا خدیجه پیامبر با او ا

از خدیجه صاحب دو پسر و چھار دختر شد. پسران او قاسم و  ج . پیامبر اکرم٣ننمود
ھای عبدالله  عبدالله نام داشتند که کنیه پیامبر به نام قاسم بود و طاھر و طیب لقب

 .باشند می
عبدالله، در کودکی وفات نمودند، اّما دختران پیامبر ، قاسم و ج فرزندان پسر پیامبر

زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه ھمگی دوران اسالم را درک نمودند و به مدینه  ج اکرم
وفات  ج ھجرت نمودند و ازدواج کردند و ھمگی آنان در طول حیات پیامبر اکرم

                                           
 .۲۷، ص ۳رساله االنبیاء، عمر احمد عمر، ج  -١
 .۵۶مواقف تربوییه، ص  -٢
 .۱۲۲السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٣



 ١٠٧  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

 .١شتدرگذ ج نمودند به غیر از فاطمه که شش ماه بعد از وفات پیامبر
ھنگام ازدواج با خدیجه بیست و پنج سال و عمر خدیجه چھل  ج سن پیامبر اکرم

 .٢سال بود

 ها و فوائد درس
روند و  ترین ویژگیھای یک تاجر موفق به شمار می امانتداری و صداقت، مھم -۱

امانتداری و صداقت محمد اوصافی بودند که خدیجه را عالقمند ساخت تا 
بسپارد و به تجارت بپردازد و به شام سفر نماید. خداوند نیز اموال خود را به او 

ھایی از خیر به فضل و کرمش بر وی  به تجارت خدیجه برکت داد و دروازه
 گشود.

تجارت، یکی از منابع درآمدی بود که خداوند برای پیامبرش در دوران قبل از  -۲
استگوی بعثت مھیا کرد و پیامبر فنون تجارت را آموخت و فرمود: تاجر ر

شود. تجارت، شغل مھمی برای  امانتدار با صدیقان و شھدا و پیامبران حشر می
مسلمانان است و تاجر تحت سیطره و بردگی و ستم و تحقیر دیگران قرار 

گاھی و امانتداری و  نمی گیرد؛ زیرا او به آنان نیازی ندارد؛ بلکه دیگران به آ
 پاکدامنی او نیاز دارند.

با خدیجه براساس تقدیر الھی بود. خداوند متعال برای  ج مازدواج پیامبر اکر -۳
کرد و  پیامبرش ھمسری انتخاب کرد که شایسته او بود، با او ھمکاری می

نمود و  کاست و او را در حمل مسئولیتھای رسالتش یاری می مصیبتھا را می

 .٣در غمھایش شریک بود
نی است که زندگی زیبا برای ز ۀگوید: خدیجه نمون می /شیخ محمد غزالی 

ھا  شود. صاحبان رسالت کند و با او در زندگی شریک می مردی بزرگ را تکمیل می
خواھند آن را  دلھای بسیار حساسی دارند و با فریبکاری بزرگی از وضعیتی که می

خواھند آن را  شوند و جھاد بزرگی را در راه خیری که می دگرگون کنند، مواجه می

                                           
 .۲۸، ص ۳رسالة االنبیاء، ج  -١
 .۱۲۲السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٢
 .۱۲۳ × ۱۲۲، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٨

 

نمایند بنابراین، آنھا بیش از  ھای آن را تحمل میھند و سختید تثبیت کنند انجام می
دیگران نیازمند کسی ھستند که در زندگی خصوصی، آنان را شادمان و سرحال کند و 

 ج خدیجه در داشتن این خصلتھا، گوی سبقت را از ھمه ربوده بود و در زندگی محمد
 .١اثر بزرگی به جا گذاشت

دست دادن فرزندان را چشید ھمان طور که قبل از طعم تلخ از  ج پیامبر اکرم -۴
آن طعم تلخ از دست دادن پدر و مادر را چشیده بود. خواست خدا چنین بود، 
و او حکیم و داناست، که ھیچ یک از فرزندان پسرش زنده نماند تا برای بعضی 
بھانه و دستاویزی برای مبتال شدن به فتنه نشوند. حکمت عنایت نمودن 

از جانب خداوند این بود تا سرشت انسانی او  ج ر به پیامبر اکرمفرزندان پس
تکمیل گردد و نیازھای نفسانی او برطرف گردد و عالوه بر آن ھیچ خودخواه و 

پردازی به او دروغی  توزی کمال مردانگی پیامبر را خرده نگیرد و دروغ کینه
تا مورد  نسبت ندھد. سپس در عھد کودکی خداوند، پسرانش را از وی گرفت

دلجویی و تسلیتی باشد برای کسانی که فرزند پسر ندارند یا صاحب پسر 
 ج میرند و نیز در گذشت پسران پیامبر اکرم شوند و سپس پسرانشان می می

نوعی آزمایش و گرفتار شدن به مصیبت بود؛ چرا که پیامبران بیش از دیگران به 
دلسوزی و غمخواری را و خداوند خواسته بود تا  ٢شوند مصیبت گرفتار می

ھا و پرداختن به  بخشی از وجود او بگرداند؛ زیرا مردانی که به رھبری ملت
یابند مگر اینکه قلبشان با سنگدلی  پردازند به سنگدلی گرایش نمی امورشان می

امر  ھایی زیسته باشند که ھیچ و مقدم داشتن خود، خوی گرفته باشد و در شادی
ناخوشایندی صفای آن را تیره نکرده است، اما مردی که دردھا را تجربه کرده 

 .٣شتابد ھا و مداوای زخمیان می مردم به ھمدردی غمزده ۀاست، بھتر از ھم

رسیم که  با خدیجه به این نتیجه می ج از خالل داستان ازدواج پیامبر اکرم -۵
ھای جسمی و  کردن لذت برآورده از ازدواج با خدیجه ج ھدف پیامبر اکرم

اھتمام به این امور نبود؛ زیرا اگر او مانند دیگر جوانان به این امر اھمیت 
                                           

 .۷۵، غزالی، ص فقه السیرة -١
 .۲۲۴ × ۲۲۳، ص ۱ویة، ابی شھبه، ج السیرة النب -٢
 .۷۸، غزالی، ص فقه السیرة -٣



 ١٠٩  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

تر یا ھم سن او  گردید که از نظر سنی از او کوچک زنی می ۀداد، دلباخت می
باشد؛ بلکه پیامبر به شرافت و جایگاه خدیجه در میان قومش عالقمند بود؛ 

 و پاکیزگی معروف بود. زیرا در جاھلیت به پاکدامنی

با خدیجه زبان و قلم خاور شناسان و مزدوران  ج ازدواج پیامبر اکرم -۶
بندد؛ آنانی که کینه اسالم و بغض قدرت فرمانروایی آن  سکوالریست آنھا را می

میدانی  ج اند که در موضوع ازدواج پیامبر اکرم را در دل دارند و گمان برده
 ج بتازند و به اسالم ضربه بزنند، آنھا از پیامبر اکرم توانند در آن اند که می یافته

باشد به تصویر  سیمای مردی شھوت ران که غرق در لذت و منافع شخصی می
اند. غافل از اینکه پیامبر تا بیست و پنج سالگی در محیطی جاھلی و  کشیده

آزاد، با پاکدامنی زندگی نموده است بدون اینکه به سوی محیطھای فاسدی 
کند  یرامون او وجود داشته است، برود. سپس با زنی سالمند ازدواج میکه پ

دھد. خدیجه در سن  که تقریبًا دو برابر او سن دارد و با او زندگی را ادامه می
 ج شصت و پنج سالگی دار فانی را وداع گفت و در این زمان پیامبر اکرم

ازدواج مجدد نیفتاد. پنجاه سال داشت. در طی مدت زندگی با خدیجه در فکر 
ھا و غرایز جنسی و تمایل  زندگی ھر انسانی از نظر انگیزه ۀترین دور حساس

داشتن به چند ھمسری، سن بیست تا پنجاه سالگی است، اما در این دوران، 
ن یا کنیز دیگری به خانه با این وجود به این فکر نیفتاد که ز ج پیامبر اکرم

 بیاورد.
واج با عایشه و دیگر امھات المؤمنین حکمت و سببی دارد بعد از فوت ایشان، ازد

که موجب تقویت ایمان مسلمان به عظمت محمد و جایگاه واال و کمال اخالقی وی 
 .١گردد می

 مشارکت در بازسازی کعبه
قریش تصمیم به بازسازی کعبه، که بر اثر  ج در سن سی و پنج سالگی پیامبر اکرم

سیب دیده بود، گرفتند. کعبه ھمچنان براساس بنای سوزی و سیل، دیوارھایش آ آتش
قامت یک انسان بودند، ساخته شده  ۀھایی که ھر یک به انداز ابراھیم بود و از سنگ

                                           
 .۵۴ - ۵۳، بوطی، ص النبویة فقه السیرة -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١١٠

 

ترسیدند که شروع به تخریب آن  بود. قریش خواستند آن را منھدم کنند، ولی ھمه می
را برداشت و باال رفت  کنم. کلنگ بکنند. ولید بن مغیره گفت: من انھدام آن را آغاز می

ایم و جز کار خیر، ھدفی نداریم. سپس از ناحیه دو  و گفت: بار خدایا منحرف نشده
رکن (حجر االسود و یمانی) آن را منھدم کرد. مردم آن شب منتظر ماندند و گفتند: 
اگر ولید به بالیی گرفتار شود، چیزی از کعبه را خراب نخواھیم کرد و به حالت قبلی 

ایم راضی  گردانیم و اگر به بالیی گرفتار نشد، پس خداوند از آنچه انجام داده بر می
کعبه نمود و مردم نیز با او ھمکاری  ۀاست. صبح فردا، ولید دوباره شروع به انھدام خان

کردند تا اینکه به سنگی سبز بسان کوھان شتر که به ھم پیوسته بود رسیدند. کار 
ای اختصاص دادند؛ سرداران و بزرگان  ای را به قبیله تخریب تقسیم شده بود. ھر گوشه

قریش در نقل و آوردن سنگھا و بلند کردن آن مشارکت نمودند. محمد و عمویش، 
گفت:  ج آوردند. عباس به پیامبر اکرم عباس، نیز مشارکت داشتند و سنگ می

نبینی. ناگھان گذاری آسیب  ھایی که بر شانه می ات را برگردنت بینداز تا از سنگ جامه
بیھوش به زمین افتاد و چشمانش به زمین خیره شد. سپس به ھوش آمد وگفت: 

 .١اش به کمرش بسته بود ام و جامه ام، جامه جامه
بعد از بازسازی کعبه نوبت نصب حجراالسود رسید و از آنجا که نصب حجراالسود 

گردید،  حسوب میگرفت، برای آن قبیله امتیاز خاصی م ای صورت می توسط ھر قبیله
لذا اختالف قبایل مختلف با یکدیگر آغاز گردید و اگر ابو امیه بن مغیره نبود، نزدیک 
بود با یکدیگر وارد جنگ شوند. ابو امیه گفت: ای قریش! نخستین کسی که وارد 

اختالفی که در میان شما پیش آمده است، داور قرار دھید. آنھا  ۀشود دربار مسجد می
 ج تظر ماندند تا چه کسی وارد مسجد خواھد شد. با ورود پیامبر اکرمپذیرفتند و من

ای خواست و  ھمه گفتند: محمد امین است و داوری او را قبول داریم. رسول الله پارچه
ھای خود در آن گذاشت. سپس به سرداران قوم گفت: ھر کدام  حجراالسود را با دست

 گاه آن را با دستان خود در محلش قرار داد. ای از پارچه را بگیرند و بلند کنند، آن گوشه
اش را چنان از زمین بلند کردند که با نردبان  ارتفاع کعبه ھجده ذراع شد و دروازه

رفتند و بدین صورت از ورود سیل به داخل کعبه جلوگیری کردند و بر  باید باال می
حالل کعبه را شش ستون چوبی سقف کعبه را زدند و چون متعھد شده بودند که با مال 

                                           
 .۱۵۸۳البخاری، کتاب الحج، شماره  -١



 ١١١  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

بازسازی کنند، لذا نتوانستند آن را به طور کامل بازسازی کنند و بخشی از حجر اسماعیل 

 .١را متروک گذاشتند و فقط گرد آن دیوار کوچکی بنا کردند که نشانی از آن بماند

 هاها، فوائد و عبرت درس
کعبه نزد قریشیان از اھمیت و تقدسی خاص برخوردار بود و برای مقدس  -۱

بودن کعبه ھمین کافی است که ابراھیم و فرزندش اسماعیل به دستور خدا 
ای باشد که برای  ھایش را باال بردند تا اولین خانه اساس آن را بنا نھادند و پایه

 عبادت خداوند یکتا در زمین ساخته شده است.

آن  ÷به طور کلی کعبه چھار بار بازسازی شده است. نخستین بار ابراھیم  -۲
دوم قریش بنای آن را تجدید  ۀکمک فرزندش، اسماعیل ساخت. مرتبرا به 

سوم در زمان یزید  ۀنیز در آن مشارکت داشت و مرتب ج نمودند و پیامبر اکرم
بن معاویه بر اثر اینکه حصین سکونی ابن زبیر را محاصره کرد تا تسلیم شود 

سوزی گردید و ویران شد. بنابراین ابن زبیر آن را بازسازی کرد و  دچار آتش
چھارم در زمان عبدالملک بن مروان بعداز کشته شدن ابن زبیر بود که  ۀمرتب

ھمان بنای سابق قریش برگرداند که در زمان عبدالملک بن مروان کعبه را به 
پیامبر بود؛ زیرا ابن زبیر کعبه را بلندتر نموده بود و شش ذراعی که در بنای 
قریش از آن بیرون مانده بود به آن اضافه نمود و برای کعبه دو دروازه ساخت. 

کعبه توسط ابن زبیر گردید، حدیثی است که عایشه از  ۀآنچه موجب توسع
اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند، «خدا روایت نموده بود که فرمود: پیامبر 

ای از ناحیه  دادم که کعبه را به ھمان بنای قبلی بسازند و دروازه دستور می
گشودم و آنھا را به زمین  ای از ناحیه مغرب برای آن می مشرق و دروازه

 .٢»گشت ھای ابراھیم برمی به به پایهچسباندم؛ آن وقت کع می

ھای حل اختالف موفقیت آمیز و عادالنه که ھمه به آن راضی شدند و از جنگ -۳
ھا آن را  درگرفتن بود، جلوگیری کرد و ھمه قبیله ۀخونینی که در آستان

پذیرفتند و بدین صورت افتخار نصب حجراالسود تنھا به یک قبیله اختصاص 

                                           
 .۳۰ × ۲۹، ص ۳رسالة االنبیاء، عمر احمد عمر، ج  - ۵۷وقفات تربویه، ص  -١
 .۱۲۶البخاری، کتاب العلم، شماره  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١١٢

 

وار و حل برای حل این بحران دش ج نیافت و تدبیر و درایت پیامبر اکرم
دانستند که  نشدنی تقدیرالھی بود. قریش نیز این حکمیت را پذیرفتند؛ زیرا می

نماید و امین  کند و از کسی طرفداری نمی محمد، امینی است که ستم نمی

 .١خانه و روحھا و خونھاست

و در  ٢را در میان قریش افزود ج واقعه تجدید بنای کعبه جایگاه پیامبر اکرم -۴
به دو امتیاز دست یافت: یکی افتخار حل اختالف و  ج بر اکرماین ماجرا پیام

ھای قریش در بگیرد و افتخار  رفت بین قبیله جلوگیری از جنگ که انتظار می
دیگر نصب حجراالسود که سران قریش برای کسب این افتخار به رقابت پرداخته 

 .٣انجام گیرد ج بودند و خواست خداوند این بود تا نصب آن توسط پیامبر اکرم

 ۀدر ماجرای تجدید بنای کعبه، حفاظت و توفیق کامل خداوندی را در سیر -۵
کنیم که چگونه توانست چنین بحران بزرگی را به  مشاھده می ج پیامبر اکرم

ھای رسالتش بود؛ زیرا ھدف رسالت  ترین شیوه، حل نماید و این از نشانه ساده
ترین راه و حل مشکالت با  نزدیکایشان، رسانیدن مردم به حقیقت از 

اش، بیھوش  ترین شیوه بود و اما اینکه بر اثر باال زدن جامه ترین و کامل ساده
 شد و به زمین افتاد، بیانگر اوج حیا و وقار آن حضرت حتی در ایام جوانی بود.

 آمادگی مردم برای استقبال از نبوت محمد
با  ل مردم از نبوت محمد رااستقبا ۀحکمت الھی چنین خواسته بود که زمین

 ھای متعدد آماده نماید: شیوه

 مژده پیامبران قبلی به رسالت محمد -۱
ابراھیم دعا کرد و از پروردگارش خواست که در میان عربھا پیامبری از خودشان 
مبعوث نماید، پس خداوند محمد را در اجابت دعای او به عنوان پیامبر فرستاد؛ چنانکه 

 فرماید: می

                                           
 .۱۲۵یة، ابی فارس، ص السیرة النبو -١
 .۱۱۶، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 .۱۲۶ - ۱۲۵السیرة النبوی، ابی فارس، ص  -٣



 ١١٣  ترین وقایع تاریخی قبل از بعثت بخش اول: مهم

 

ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم  ۡ�َعۡث ٱَنا وَ َر�َّ ﴿  ۡلِكَ�َٰب ٱ�ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا
نَت  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ 

َ
 .]۱۲۹[البقرة:  ﴾١٢٩ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

را تالوت نماید پروردگارا در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز تا بر آنان آیات تو «

 .»و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را تزکیه کند. ھمانا تو غالب و با حکمتی
را در کتابھای آسمانی  ج ھای قرآن، خداوند ظھور پیامبر اکرم براساس آیه

 فرماید: پیامبران گذشته مژده داده است؛ چنانکه می

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ�  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  ِ�ۡ  ِ ُمُرُهم ب
ۡ
ّيَِ�ِٰت ٱَوُ�ِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ َوُ�َحّرُِم  لطَّ

�َِث ٱَعلَۡيِهُم  ۡغَ�َٰل ٱَوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
ِينَ ٱَ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ  لَِّ� ٱ ۡ� َءاَمُنواْ  �َّ

وهُ وَ  ۦبِهِ  ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نِزَل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
 ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ

 .]۱۵۷[األعراف: 
کنند از فرستاده و  دھیم به) کسانی که پیروی می (رحمت خدا را اختصاص می«

یابند. او آنان را به کار نیک  پیغمبر امی که (وصف او را) در تورات و انجیل نوشته می
نماید و  ھا را برایشان حالل می دارد و پاکیزه دھد و از کار زشت باز می دستور می

سازد و بند و زنجیر (احکام طاقت فرسای قبلی) را که بر  ناپاکیھا را بر آنان حرام می
اندازد. پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت  د و فرو میکن آنان بود بدر می

کنند و وی را یاری دھند و از نور پیروی کنند که به ھمراه او نازل شده است، 

 .»گمان آنان رستگارانند بی
از جمله پیامبرانی است که به نبوت محمد بشارت داده است؛ چنانکه  ÷عیسی 
 فرماید: خداوند می

ٰٓءِيَل إِّ�ِ رَُسوُل  ۡ�نُ ٱ ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ ﴿ ِ ٱَمۡرَ�َم َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ٗقا لَِّما  �َّ َصّدِ إَِ�ُۡ�م مُّ
ِ� ِمۢن َ�ۡعِدي  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَ�ۡ�َ يََديَّ ِمَن 

ۡ
ۢ� بِرَُسوٖل يَأ َ ا َجآَءُهم  ۥٓ ۡسُمهُ ٱَوُمبَّ�ِ ۡ�َُدۖ فَلَمَّ

َ
أ

 ِ بِ�ٞ سِ  َذاقَالُواْ َ�ٰ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱب  .]۶[الصف:  ﴾٦ۡحٞر مُّ
 ۀو خاطر نشان ساز زمانی را که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستاد«

کنم و به  خدا به سوی شما ھستم و توراتی را که قبل از من آمده است، تصدیق می
دھم... اما ھنگامی که آن  آید و نام او محمد است، مژده می پیغمبری که بعداز من می



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١١٤

 

پیغمبر (احمد نام) ھمراه با معجزات روشن و دالئل محکم پیش ایشان آمد، گفتند: 

 .»این جادوی آشکاری است
گاه و به آنان دستور داده است که  ج پیامبران را از بعثت پیامبر اکرم ۀھمخداوند  آ

 ؛ چنانکه فرموده است:١به پیروان خود بگویند: اگر زمان او را دریافتند به او ایمان بیاورند

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ َجآَءُ�ۡم  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ لََما

ٞق لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِ  َصّدِ نَّهُ  ۦرَُسوٞل مُّ ٰ  ۥۚ َوَ�َنُ�ُ َخۡذُ�ۡم َ�َ
َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
قَاَل َءأ

قۡ 
َ
ْ أ ۚ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي� قَالُٓوا ْ ٱقَاَل فَ  َرۡرنَا ۠ َمَعُ�م مِّ  ۡشَهُدوا نَا

َ
ِٰهِدينَ ٱَن َو� [آل  ﴾٨١ل�َّ

 .]۸۱عمران: 
به خاطر بیاور ھنگامی را که خدا پیمان موکد از پیغمبران گرفت که چون کتاب و «

حکمت به شما دھم و پس از آن پیغمبری آید و آنچه را با خود دارید، تصدیق نماید، 
دارید و پیمان مرا باید بر او ایمان بیاورید و وی را یاری دھید. (آن گاه) گفت: آیا اقرار 

بر این کار پذیرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم (و پذیرفتیم) گفت: پس گواه باشید و من ھم 

 .»از گواھانم
ھای فعلی تورات و انجیل به جز تورات سامره و انجیل برنابا که قبل از اسالم  نسخه

و  وجود داشت و در اواخر قرن پنجم میالدی، انتشار و تالوت آن را حرام نمود
ھای خطی به دست آمده از منطقه بحرمیت (دریای مرده) دستخوش تحریف  نسخه

نمودند؛ چنانکه در انجیل برنابا  ج اند و اقدام به حذف نام پیامبر اکرم قرار گرفته
در آن ذکر شده است مانند آنچه در  ج عبارتھایی آمده که به صراحت اسم پیامبر اکرم

طردهما فاحتجب اهللا و«عبارت چنین است:  اصحاح چھل و یکم آمده است و متن

میخائیل از  ۀرشتخداوند آنان را پوشاند و آن دو را ف« »ميخاييل من الفردوس كمالـال

مكتو�ا فوق ابلاب: ال اهل اال اهللا �مد رسول  يفلما اتلفت آدم رأ« .»بھشت بیرون راند
اله اال اهللا حممد رسول  ال وقتی آدم نگاه کرد، دید باالی در نوشته شده است:« .»اهللا

 .٢»اهللا

                                           
 .۱۰۲ - ۱۰۱دراسة تحلیلیة لشخصیة الرسول محمد، ص  -١
 .۱۱۸، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
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ھای  این موضوع که اھل کتاب صفات محمد را در کتاب«گوید:  ابن تیمیه می
از «گوید:   سپس می .»به تواتر از خودشان نقل شده است اند دانسته گذشته می

پی  ج پیامبران گذشته مبنی بر ظھور پیامبر اکرم ۀتوان به مژد ھای متفاوتی می شیوه
ھای موجود در دست اھل کتاب. دوم: براساس اعترافات  ھای کتاب از نوشته برد: اول

اند که ذکر  اند و بعضی از اھل کتاب نیز تصریح کرده مسلمانانی که قبًال اھل کتاب بوده
محمد در کتابھایشان آمده است. و ادعای ما مبنی بر صحت این موضوع، اظھاراتی 

شده است که ھمسایگان اھل کتابشان آنان را از است که از انصار مدینه به تواتر نقل 
گفتند: او پیامبر خداست و منتظر ظھورش  دادند و می خبر می ج مبعث پیامبر اکرم

، انصار را به اسالم ج گفتند از میان ما ظھور خواھد کرد. وقتی پیامبر اکرم بودند و می

 .١دعوت داد، فورًا ایمان آوردند و با او بیعت نمودند
ای یھودی  ما ھمسایه«در حدیث سلمه بن سالمه بدری آمده است که گفت:  چنانکه

در مجلس عبداالشھل  ج در بنی عبداالشھل داشتیم. اندکی قبل از بعثت پیامبر اکرم
تر بودم و چادری روی من بود که در آن به  من از ھمه کوچک«گوید:  حاضر شد. سلمه می
بودم. آن یھودی از رستاخیز و قیامت و حساب و ام دراز کشیده  پھلو در کنار خانواده

پرست بودند به نظر آنھا زنده  میزان و بھشت و دوزخ سخن گفت. حاضران که مشرک و بت
شود  شدن پس از مرگ چیز دشواری بود. گفتند و ای بر تو ای فالنی! به نظر تو چنین می

و جھنم وجود دارد و شوند که در آن بھشت  که مردم پس از مرگشان در جھانی زنده می
شود که  بینند؟ گفت: بله سوگند به ذاتی که به او سوگند خورده می سزای اعمالشان را می

ترین تنور دنیا برافروخته شود و سپس مرا داخل آن  چنین است و گفت دوست دارم بزرگ
 بیندازند و درش را ببندند و در عوض، فردای قیامت از آتش دوزخ نجات یابم.

آن چیست؟ گفت: نشانه آن پیامبری است که از این  ۀی بر تو! نشانگفتند: وا
 شود و با دستش به سوی مکه و یمن اشاره کرد. سرزمین مبعوث می

گوید او به من نگاه کرد، در حالی که من از  بینیم؟ سلمه می گفتند: کی او را می
 خواھد یافت.تر بودم، گفت: اگر این پسر بچه عمری داشته باشد او را در ھمه کوچک

گوید: دیری نگذشت تا اینکه خداوند پیامبرش را مبعوث کرد و آن یھودی  سلمه می
ایمان آوردیم و او از روی سرکشی و  ج در میان ما زنده بود پس ما به پیامبر اکرم

                                           
 .۳۴۰، ص ۱الجواب الصحیح، ابن تیمیه، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١١٦

 

حسادت به پیامبر کفر ورزید. ما گفتیم: و ای بر توای فالنی! تو ھمان کسی نیستی که 

 .١»گفت: بله ولی ھدفم این شخص نبود گفتی؟ ما سخن می در مورد پیامبر با
ام که به ذکر نام محمد و  ھایی از زبور را دیده من نسخه«گوید:  می /ابن تیمیه 

نبوت او تصریح شده است و نسخه دیگری از زبور را دیدم اما این موضوع را در آن 
 ھا چیزھایی از صفات پیامبر ذکر شده باشد نیافتم، پس ممکن است در بعضی از نسخه

 .٢»ھای دیگر وجود ندارد که در نسخه

سوگند به «... صفت پیامبر خدا را در تورات بیان کرد و گفت:  س ن عمروعبدالله ب
خدا او ھمچنان که در قرآن توصیف شده، در تورات به ھمین صورت صورت وصف شده 

حرزا مبرشا و نذيرا وا النبی انا ارسلنا شاهدا وــيا اهي«در تورات آمده است:  .»ستا

 سخاب يف المتوكل، ليس بفظ وال غليظ وـال كرسولی، سميتلالميني أنت عبدی و

لة ـمـلن يقبضه اهللا حتی يقيم به اليصفح ولسيئه السئيه ولكن يعفو وال يدفع بااالسواق. و

اا وـآذانًا صمً يفتح به اعينًا عميًا واهللا و ال اله اال :العوجاء بان يقولوا ا غلفً  .٣»قلوبً
سوادان)  (بی ھا ده و محافظ امیای پیامبر ما تو را گواه و مژده دھنده و بیم دھن«

ام؛ درشت خو و بدخو  ایم؛ تو پیامبر و رسولم ھستی؛ تو را متوکل نامیده فرستاده
کنی؛ بلکه  آوری و در مقابل بدی، بدی نمی نیستی و نه در بازارھا فریاد بر می

کنی و خداوند تو را تا زمانی که ملت منحرف به وسیله تو  بخشی و گذشت می می
ھای  ھای کر، شنوا و دل ھای کور، باز و گوش یابند و ال اله اال الله بگویند و چشمھدایت 

  .»د بردھای شیطانی به مطمئنه تبدیل گردند، تو را از بین نخواھ بسته باز و نفس
در تورات چنین است که محمد،  ج گوید: صفات پیامبر اکرم کعب االحبار می

آورد و در مقابل  ت و در بازارھا فریاد بر نمیپیامبر خداست. بداخالق و درشت خو نیس
بخشد. امت او ستایشگرانند که خداوند  نماید و می کند؛ بلکه گذشت می بدی، بدی نمی

ھای  گویند. پاچه نمایند و در بلندی تکبیر می را در ھر مقام دنیوی، ستایش می
شویند. صف  یشلوارشان بلند و تا نصف ساق است و آنھا اعضای خود را با آب وضو م

                                           
 .۳۱السیرة النبویة، ابراھیم العلی، ص صحیح  -١
 .۳۴۰، ص ۱الجواب الصحیح، ج  -٢
 .۴۸۳۸البخاری، کتاب التفسیر، شماره  -٣
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دھد.  آنھا در نماز و صف آنھا در جنگ یکی است. منادی آنان در فضای آسمانی ندا می
 نیایش آنان چون صدای زنبور عسل است. محل والدتش مکه و ۀدر دل شب زمزم

 .١»اش شام خواھد بود محل فرمانروائیمحل ھجرتش طابه و 

 مژده دادن علمای اھل کتاب به نبوت محمد -۲
فارسی در داستان معروف اسالم آوردنش از راھب عموریه وقتی که در سلمان 

زمان پیامبری که با دین «کند که به سلمان گفت:  آستانه مرگ قرار داشت نقل می
ھا مبعوث خواھد شد و  شود، فرا رسیده است. او در سرزمین عرب ابراھیم مبعوث می

ھا درخت خرما وجود سنگالخ به سرزمینی که میان دو سنگالخ قرار دارد و میان آن
پذیرید  ماند. ھدیه را می نماید. او دارای عالیمی است که پوشیده نمی دارد ھجرت می

ھایش مھر نبوت وجود دارد؛  کند. در میان شانه اما چیزی به عنوان صدقه قبول نمی
 .٢»نمایی، پس این کار را انجام بده توانی به آن سرزمین مسافرت اگر می

خبر آمدنش به مدینه و حوادث دوران بردگی و دیدارش با پیامبر سپس سلمان 
را در زمان ھجرت و دادن غذایی به او به عنوان صدقه و خودداری کردن پیامبر از  ج اکرم

گوید: سپس به او غذایی به عنوان ھدیه داد و پیامبر آن را  کند و می خوردن آن را بازگو می
 .٣کند ھایش و اسالم آوردنش حکایت می بین شانه خورد و پس از آن از دیدن مھر نبوت

دانشمندان و  ۀکند، مژد داللت می ج یکی دیگر از مواردی که به ظھور پیامبر اکرم
توان  است که می ج مردان بزرگ یھودی مبنی بر نزدیک بودن بعثت پیامبر اکرم

بنی قریظه  داستان ابی تیھان را ذکر نمود که او از شام بیرون آمد و به مدینه نزد
اقامت ورزید و دو سال قبل از بعثت وفات نمود و ھنگام مرگش، به بنی قریظه گفت: 
ای گروه یھودیان! به نظر شما چه چیزی مرا از سرزمین شراب و نان به سرزمین فقر و 

دانی. گفت: من به این شھر آمدم و در  تو بھتر می :گرسنگی یعنی حجاز آورد؟ گفتند
 ر آخر الزمان بودم تا به او ایمان بیاورم.انتظار ظھور پیامب

گفتند:  این سخن میان یھودیان و دیگران شایع شد و یھودیان به اھل مدینه می
شود، نزدیک شده است و ما به اتفاق او شما را  زمان پیامبری که اکنون مبعوث می

                                           
 .۳۰صحیح السیرة النبویة، ص  -١
 .۳۰۰، ص ۱السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -٢
 .۱۲۲، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -٣
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انی از که این سخن بعدًا سبب اسالم آوردن مرد ١مانند اقوام عاد و ارم خواھیم کشت
عالوه بر رحمت الھی و ھدایت خداوندی از جمله «گفتند:  انصار گردید و آنھا می

 ج چیزھایی که ما را به اسالم فرا خواند، مژده عالمان یھودی به ظھور پیامبر اکرم
پرست بودیم و آنھا اھل کتاب بودند و دانشی داشتند که ما  بود. ما مشرک و بت

دادیم  شد و چون عملی را انجام می آنھا شر و فتنه برپا مینداشتیم و ھمواره میان ما و 
شود، فرا رسیده است  گفتند: زمان پیامبری که اینک مبعوث می پسندیدند، می که نمی

 .٢و ما ھمراه او شما را ھمچون اقوام عاد و ارم خواھیم کشت
 من از«ھمچنین ھرقل، پادشاه روم، وقتی که نامه پیامبر به دستش رسید گفت: 

گاھی داشتم، ا  .٣»کردم که او از شماست ما گمان نمیبعثت او آ

 اوضاع عمومی مردم در آن زمان -۳
نماید:  استاد ندوی اوضاع اعراب قبل از اسالم و سایر مردم را چنین خالصه می

تر از این بود که مصلحان و  فساد وضعیت مردم در نیمه قرن ششم میالدی بزرگ
ای از  ن قیام کنند؛ چون مشکل تنھا این نبود که عقیدهمعلمان بتوانند به اصالح آ

ای از  ھا اصالح شود یا عبادتی از عبادتھا پذیرفته شود یا جامعه عقاید و عادتی از عادت
جوامع اصالح گردد؛ زیرا برای چنین اموری مصلحان و معلمانی در ھر زمان و 

که فرھنگ جاھلیت و  سرزمینی وجود داشته است؛ بلکه مشکل اساسی و مھم این بود
کن گردد.  پرستی خانه برانداز که در طول قرنھا و روزگاران، نھادینه شده بود، ریشه بت

جاھلیتی که تعالیم پیامبران و کوشش مصلحان در زیر آوارھای آن مدفون و ناپدید 
ای داشت که تمام دنیا را در  گسترده شده بود، نیاز به تأسیس ساختمان محکم و

بایست انسانی جدید ساخته شود که  ھا باشد و می پناھگاھی برای تمامی ملتبربگیرد و 
در ھمه چیز با انسان گذشته فرق داشته باشد؛ گویی تازه به دنیا آمده است و یا از نو 

 فرماید: خواھد زندگی را آغاز کند. خداوند می می

ۡحيَيَۡ�ُٰه وََجَعلۡنَا َ�ُ ﴿
َ
َو َمن َ�َن َميٗۡتا فَأ

َ
ثَلُهُ  �َّاِس ٱِ�  ۦنُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِ  ۥأ ِ�  ۥَكَمن مَّ

لَُ�ِٰت ٱ  .]۱۲۲[األنعام:  ﴾١٢٢لَيَۡس ِ�َارِٖج ّمِنَۡهاۚ َكَ�ٰلَِك ُز�َِّن لِلَۡ�ٰفِرِ�َن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  لظُّ

                                           
 .۱۰۷دراسة تحلیلیه، محمد قلعجی، ص  -١
 .۲۳۱، ص ۱ابن ھشام با سند حسن، ج  -٢
 .۱۴۶صحیح السیرة النبویة، ص  -٣
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ایم و  ای بوده است و ما او را (با دادن ایمان و قرآن) زنده کرده آیا کسی که مرده«
رود، مانند کسی است  ایم که در پرتو آن، میان مردمان راه می نوری فرا راه او داشته

تواند بیرون بیاید. ھمان گونه  که در تاریکیھا فرو رفته است و از آن تاریکیھا نمی

 .»اعمال کافران در نظرشان زیبا جلوه داده شده است
ز بیخ کندن آن بود؛ پرستی و ا موضوع و ھدف اساسی، ریشه کن کردن فساد و بت

ای که اثری از آن باقی نماند و به جای آن عقیده توحید در اعماق دل و جان  به گونه
آن انسانی ساخته  ۀانسانھا چنان غرس گردد که باالتر از آن در تصور نگنجد و در نتیج

شود که گرایش به راضی کردن خدا و پرستش او و خدمت به انسانھا و حق طلبی بر 
و گرایش دیگر غالب گردد و انسانی باشد که با ھر نوع شھوت مبارزه کند  ھر خواھش

و خالصه اینکه قضیه اساسی نه تنھا نجات بشری بود که کامًال خود را برای خودکشی 
بایست انسان را به راھی  و سقوط در جھنم دنیا و آخرت آماده کرده بود؛ بلکه می

ی است که عارفان مؤمن به خدا از آن ساخت که گام نھادن در آن سعادت رھنمون می
شوند و پایان آن بھشت جاویدانی است که به پرھیزگاران نوید داده شده  مند می  بھره
و در این مورد ھیچ تصویری گویاتر و رساتر از این گفتار الھی نیست که در مقام  ١است

 منت و احسان در مورد بعثت پیامبر فرموده است:

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  �َّ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ أ إِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ
نَقَذُ�م  �َّارِ ٱ

َ
ۗ فَأ ُ َكَ�ٰ  ّمِۡنَها ُ ٱلَِك يُبَّ�ِ [آل  ﴾١٠٣َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ
 .]۱۰۳عمران: 

و ھمگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید و نعمت خدا را یاد بیاورید آن گاه «
نعمت  ۀھایتان محبت ایجاد نمود و به وسیل که با یکدیگر دشمن بودید، پس خدا بین دل

پرتگاھی از آتش بودید، پس خدا شما را از آن نجات  ۀخدا برادرانی شدید و ھمچنین بر لب

 .»نماید تا راھیاب شوید ھای خود را برای شما بازگو می داد. بدین صورت خداوند، نشانه

 دالیل قبل از بعثت مبنی بر نبوت پیامبر اکرم -۴
ای بر نبوتش گواھی  وان مقدمهھایی که پیش از نبوت او به عن از جمله نشانه

داد، سالم گفتن سنگ به ایشان بود؛ چنانکه از جابر بن سمره روایت است که گفت  می

                                           
 .۱۸۱ - ۱۸۰، ص ۱فقھا السیرة النبویة، سعید حوی، ج السنة و ياالساس ف -١
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شناسم که قبل از اینکه به پیامبری  سنگی را در مکه می«فرمود:  ج پیامبر اکرم

 .١»شناسم کرد، من آن را اکنون می میمبعوث شوم بر من سالم 
ھای پیش از نبوت ایشان بود.  از جمله نشانهھای راستین ھمچنین خواب

دید  ھای راستین، اولین بخش از وحی بود که برای او پدیدار شد و او خوابی نمی خواب
 .٢یافت مگر اینکه مانند سپیده صبح تحقق می

نشینی و خلوت گزینی برای عبادت بیش از ھمه چیز، مورد  قبل از بعثت، گوشه
شمال غربی مکه است،  غار حرا، که کوھی واقع در ناحیه بود. به ج پیامبر اکرم ۀعالق
گذراند. گاھی ده  گزید و چند شب را در آن جا با عبادت می جا خلوت می رفت و آن می

شد و  شب و گاھی بیشتر تا یک ماه به خلوت گزینی و عبادت در غار حرا مشغول می
نمود تا  ش را جمع میا گذشت که باز توشه گشت و دیری نمی اش باز می سپس به خانه

گشت و این چنین کار او ادامه داشت  به خلوت گزینی دیگری برود و به غار حرا برمی
 .٣تا وحی بر اونازل گردید

 
 

                                           
، شماره اب الفضائل، باب فضل نسب النبی وتسلیم الحجر علیه قبل النبوةمسلم فی الصحیح، کت -١

۲۲۷۷. 
 .۳ی، شماره البخاری، کتاب بدء الوح -٢
 .۶۰فقه السیرة النبویة، بوطی، ص  -٣
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 نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 



 
 
 
 

 فصل اول 
  ج اکرم نزول وحی بر پیامبر

در چھل سالگی و حتی قبل از آن، در غار حرا به خلوت و تفکر در  ج پیامبر اکرم
ھای زیادی را در غار حرا با عبادت پرداخت. شب مورد جھان ھستی و آفریدگارش می

گشت و برای شب شد، به خانه بر می اش تمام می نمود و بعد از اینکه توشه سپری می
تا اینکه روز دوشنبه ماه رمضان، ناگھان برای اولین بار  داشت ھای دیگر توشه بر می

کند که  جبرئیل داخل غار حرا آمد؛ چنانکه بخاری در صحیح خود از عایشه روایت می
ھا و رؤیاھای راستین آغاز شد و خواب ۀنزول وحی بر رسول الله به وسیل«گوید:  می

کرد. بعدھا رسول  قق پیدا میدید، مانند روشنی صبح، تح آنچه را که در عالم رؤیا می
نشینی پرداخت و  نشینی عالقمند گردید و در غار حرا به گوشه خدا به عزلت و گوشه

کرد و ھنگامی که  روز بدون اینکه به خانه بیاید در آنجا عبادت می چندین شبانه
او را آماده  ۀداشت. خدیجه توش آمد و توشه بر می شد به خانه می اش تمام می توشه

ای نزد او آمد و گفت:  رد. در یکی از روزھا که در غار مشغول عبادت بود، فرشتهک می
گوید: فرشته مرا در بغل گرفت و  بخوان. رسول الله فرمود: من خواندن بلد نیستم. می

فشرد. سپس رھایم کرد و گفت: بخوان. گفتم: خواندن بلد نیستم. بار دوم مرا در بغل 
فتم: بلد نیستم، مرا در بغل گرفت و فشرد و گرفت و فشرد. وقتی بار سوم گ

 ٱ﴿:گفت
ۡ
ِ  ۡقَرأ بخوان به نام پروردگارت که انسان را از خون « .]١[العلق:  ﴾…َرّ�َِك  ۡسمِ ٱب

تپید، نزد خدیجه برگشت و  بعد از آن رسول خدا در حالی که قلبش می .»بسته آفرید
اش برطرف  گفت: مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. آنھا او را پوشانیدند تا اینکه ترس و دلھره

گردید. آن گاه جریان را برای خدیجه بازگو نمود و فرمود: من نسبت به جان خود 
ھرگز تو را ضایع نخواھد کرد؛ چون تو کنم. خدیجه گفت: خداوند  احساس خطر می

رسی و از مھمانان پذیرائی به عمل  کنی و به مستمندان می رحم را برقرار می ۀصل
ورزی. آن گاه خدیجه او را نزد پسر عموی خود،  آوری و در راه حق شکیبایی می می
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ا که ورقه بن نوفل، برد. او مردی مسیحی و بزرگسال و نابینا بود. رسول الله آنچه ر
ای است که بر  مشاھده نموده بود، برای ورقه تعریف کرد. ورقه گفت: این ھمان فرشته

کنند زنده  شد. ای کاش روزی که قومت تو را از شھرشان بیرون می موسی نازل می
کنند؟! ورقه گفت: پیامی را که تو  بودم. رسول خدا گفت: مگر آنان مرا بیرون می

مگر قومش با او دشمنی ورزیده واو را از شھر بیرون ای ھیچ کس نیاورده است  آورده
کردم. سپس دیری نگذشت که ورقه از  اند. ای کاش زنده بودم و از تو حمایت می رانده

 دنیا رفت و جریان وحی نیز متوقف شد.
استنباط  ج پیامبر اکرم ۀسیر ۀتوان قضایای مھمی دربار با توجه به حدیث فوق می

 ن به امور ذیل اشاره کرد:توا می نمود که از جمله

 رویای صادقانه -۱
رویای صادقانه  ۀنازل گردید، به شیو ج برای اولین مرتبه که وحی بر پیامبر اکرم

دھد و روح او را  بود و منظور از آن خواب زیبایی است که به انسان شرح صدر می
دھد و شاید حکمت اینکه خداوند برای اولین مرتبه وحی را  کند و رشد می پیراسته می

کرد  بر پیامبرش در خواب نازل فرمود، این باشد که اگر خداوند وحی را با رویا آغاز نمی
آمد، امکان داشت دچار نوعی اضطراب و  می ج فرشته به سراغ پیامبر اکرمو ناگھان 

توانست از فرشته چیزی فرا بگیرد. از این رو حکمت خداوند  شد و نمی پریشانی می
و  ١متعال اقتضا نمود که در ابتدا در خواب بر ایشان وحی بفرستد تا با آن خو بگیرد

ده است، بخشی از چھل و شش قسمت رویای صالحه آن گونه که در حدیث شریف آم
 اند. ای از علما از جمله بیھقی مدت رویای صادقانه راشش ماه دانسته و عده ٢نبوت است

نازل نشده  ج باید دانست که چیزی از آیات قرآن در حال خواب بر پیامبر اکرم
صادقانه نازل شده است و رویای  ج است؛ بلکه تمام قرآن در حال بیداری بر پیامبر اکرم

از بشارتھا در «روایت شده که فرمود:  ج نوعی بشارت در دنیا است؛ چنانکه از پیامبر اکرم
 .٣»گردد ه شخص یا کسی دیگر الھام میزندگی دنیا، خواب شایسته و نیکوست که ب

                                           
 .۵۷منامات الرسول، عبدالقادر، الشیخ ابراھیم، ص  -١
 .۷ھا و تفسیرھا، ھشام احمصی، ص  الرویا ضوابط -٢
 ، حسن االسناد.۳۸۹۹ابن ماجه، کتاب تعبیر الرویا، شماره  -٣
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دید و در حالی  آن حضرت قبل از نزول جبرئیل در غار حرا، خوابھای زیبایی می
ھای زندگی  قلبش به روی تمام زیبایی ۀکرد و دریچ پیدا می شد که شرح صدر بیدار می

. تمام روایتھایی که در مورد آغاز وحی وجود دارند، بر این اجماع دارند ١شد گشوده می
رویاھای صادقانه بوده است که در خواب ھر چه  ۀکه سرآغاز وحی بر پیامبر به وسیل

که از  لیافت. چنانکه عایشه  دید، عینًا در بیداری به صورت کامل تحقق می می
را به روشنایی صبح که تاریکی  ج ھا بود روشنی خواب پیامبر اکرم ترین عرب فصیح

من زداید، تشبیه کرده است و این تصویری است که دنیای عرب اگر خر شب را می
 .٢توانند بیابند ای رساتر از این نمی بزرگ فصاحت و بالغت خود را غربال نماید، کلمه

 خلوت گزینی -۲
بود. او در غار حرا  ج پیامبر اکرم ۀخلوت گزینی بیش از ھمه چیز، مورد عالق

ھای زندگی و ھمنشینی با مردم دور  پرداخت تا از مشغولیت نشست و به عبادت می می
اش را  اش و احساسات روحی و روانی و تواناییھای عقلی ھنی و فکریباشد و قوای ذ

 .٣برای مناجات با آفریننده جھان ھستی به کار گیرد
نمود، انسان را به تأمل و تفکر وا  به آن رفت و آمد می ج غاری که پیامبر اکرم

برابر بینی که گویا آرام در  دارد؛ چراکه با نگاه کردن به ھر سو کوھھایی را می می
اند و جز آسمانی صاف و گسترده چیزی دیگر  عظمت خدا سر به سجده گذاشته

 .٤انگیزد و شاید فردی که نگاھش تیز باشد از آنجا مکه را ببیند ات را بر نمی توجه
به آن تمایل یافته بود، نوعی آمادگی ویژه و  ج این خلوت گزینی که پیامبر اکرم

و انسانی و الزام ساختن نفس به تربیت الھی و  ھای مادی پاکسازی وجود از وابستگی
قبل از نبوت، تفکر در شگفتی آفرینش  ج تأدیب ربانی بود. عبادت پیامبر اکرم

ھای خداوند در ھستی بود که بیانگر نوآوری و شگفتی  ھا و نگاه به نشانه آسمان
 .٥باشند آفرینش و قدرت بزرگ الھی و نظم محکم و ابداع بزرگ خداوند می

                                           
 .۲۲طریق النبوة و الرساله، ص  -١
 .۲۵۴، ص ۱صادق عرجون، ج  محمد رسول الله محمد، -٢
 ھمان. -٣
 .۲۵۶، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٤
 .۴۶۹، ص ۱محمد رسول الله، محمد صادق عرجون، ج  -٥
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. این سنت برای ھر مسلمانی، ١ھای پیامبر، سنت اعتکاف در رمضان است سنت از
ھای  اعم از حاکم، عالم، رھبر تاجر و یا تمامی قشرھای جامعه، برای زدودن آالیش

وجودش مھم است؛ چراکه باید وضعیت خود را در پرتو قرآن و سنت درست کنیم و قبل 
 .٢بگیریم، خودمان از خود محاسبه بگیریماز اینکه مورد محاسبه و بازخواست قرار 

دعوتگران باید مدتی از وقتشان را به بازیابی و بررسی فراگیر و توبه و اندیشیدن در 
وضعیت دعوت و ضعف و توان خود و پی بردن به عامل کاستیھا و شناخت وضعیت 

البته  ھای آن، اختصاص بدھند. ھا و بدی حاکم بر پیرامونشان با تمام تفاصیل و خوبی
ھر گاه فساد، شیوع یابد و دنیا ترجیح داده شود و پیروی از ھواھای نفسانی مطلوب 

نشینی و خلوت اشکالی ندارد، اما باید خلوت گزینی مثبت بوده و منفی  باشد، گوشه
 .٣نباشد و مطابق مقتضای راه حل پیش برود

پیامبر «ود: فرم ل، عایشه ج  نشینی و خلوت گزینی پیامبر اکرم در مورد گوشه
ید: گو شیخ محمد عبدالله دراز می .»پرداخت ھای متوالی به عبادت می شب ج اکرم

و نه خیلی کم و این بیانگر ھا نه خیلی زیاد بود  گونه شب این کنایه است از اینکه این«
روی  روی پیامبر در کارھا است که قبل و بعد از بعثت به آن پایبند بود. و میانه میانه

 .٤»و رمز رھنمود پیامبر بزرگوار استشعار ملت اسالم 

 نزول وحی در غار حرا -۳
در حالی که در غار حرا بود، جبرئیل نزد او آمد و گفت: بخوان.  ج پیامبر اکرم

را در برگرفت و برای بار سوم مرا  ج بر اکرمفرمود: من خواندن بلد نیستم. پس پیام
 سخت فشار داد و گفت:

 ٱ﴿
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱَخلََق  ١َخلَقَ  �َّ  ٱ ٢ِمۡن َعلَقٍ  ۡ�ِ

ۡ
َوَر�َُّك  ۡقَرأ

ۡ�َرمُ ٱ
َ
ِيٱ ٣ۡ� َّ�  ِ  .]۴-۱[العلق:  ﴾٤ۡلَقلَمِ ٱَعلََّم ب
بخوان به نام پروردگارت. آن ای محمد! بخوان چیزی را که بر تو وحی شده است. «

که (ھمه چیز را) آفریده است. انسان را از خون بسته آفریده است. بخوان و 

                                           
 .۱۹۵، ص ۱السیرة النبویة، سعید حوی، ج  ×فقھا السنة و ياالساس ف -١
 ، غضبان.فقه السیرة -٢
 ، محمد عبده.الطریق الی المدینة -٣
 ، داراالنصار، القاھره.۱۹۷۸، چاپ دوم، ۱۹، ص ن کنوز السنةمختار مال -٤
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 .»قلم آموخت ۀتر است. ھمان خدائی که به وسیل پروردگارت بزرگوارتر و بخشنده
باشد که در آن به  علق می ۀھای سور ، آیهج ھای نازل شده بر پیامبر اکرم اولین آیه

پردازد و خداوند به انسان چیزھایی آموخته که  ای می آفرینش انسان از خون بسته
دانسته است، پس خداوند انسان را با دانش، مورد احترام و شرافت قرار داده است  نمی

آن بر فرشتگان برتری یافت. دانش، گاھی در ذھن  ۀو این امتیازی بود که آدم به وسیل
ھا رسالت محمد آغاز  شود و با این آیه گاھی در زبان است و گاھی با نوشتن انجام می و

نویسد: این رخداد  می فی ظاللای بزرگ بود؛ چنانکه سید قطب در  گردید و این حادثه
بزرگی بود و تالش ما در جھت شناسایی بزرگی و عظمت این رخداد خارج از تصور ما 

یک رخداد بزرگ و حقیقتی عظیم بود. داللت آن نیز باقی خواھد ماند؛ چراکه آن 
ای که این  بزرگ و آثار و پیامدھای آن در تمام زندگی انسانھا نیز بزرگ بود... و لحظه

ترین لحظه در زمین و در طول تاریخ بوده  گویی بزرگ رخداد اتفاق افتاد، بدون گزافه
آن این است که  است. حقیقت اتفاقی که در این لحظه رخ داد چیست؟ حقیقت

خداوند بزرگ و جبار و قھار و متکبر و پادشاه تمام جھان خواست بر موجود کوچکی به 
ای از ھستی به نام زمین رحم نماید و خداوند این موجود  نام انسان و ساکن در گوشه

را با انتخاب فردی از آنھا برای اینکه محل فرود نور خداوندی و مکانی برای به ودیعت 
 .١کمتش و محل فرود سخنان وی باشد مورد اکرام و بزرگداشت قرار داده استنھادن ح

در آغاز وحی الھی از قلم و اھمیت آن و دانش تقدیر شده و از جایگاه آن در ساخت 
ھا تقدیر به عمل آمده است و به این اشاره شده که بارزترین  ھا و امت و پرورش ملت

 .٢ویژگی انسان، علم و معرفت است
شود؛ چراکه اولین سخنی که  این رخداد بزرگ، جایگاه علم در اسالم روشن میدر 

 گردد، دستور به خواندن است: نازل می ج به پیامبر اکرم

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيٱَرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  .]۱[العلق:  ﴾١َخلَقَ  �َّ

 .»بخوان به نام پروردگارت که آفریده است«
دھد و مقام اھل علم را  آن دستور مینماید و به  اسالم ھمواره به دانش تشویق می

 فرماید: شمارد. خداوند می برد و آنھا را بر دیگران ممتاز می باال می

                                           
 .۳۹۳۶، ص ۶فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۲۶۰، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢
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ْ ٱ�َذا �ِيَل ﴿ وا ْ ٱفَ  �ُ�ُ وا ُ ٱيَۡرفَِع  �ُ�ُ ِينَ ٱ �َّ ْ ِمنُ�ۡم وَ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ۡلعِۡلمَ ٱأ

ُ ٱَدَرَ�ٰٖت� وَ   .]۱۱[المجادلة:  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
شود برخیزید! برخیزید. اگر چنین کنید، خداوند به کسانی از  وقتی به شما گفته می«

 .»بخشد اند، درجات می شما که ایمان دارند و از علم بھره برده
 فرماید: و خداوند می

نۡ ﴿ مَّ
َ
ۡلِ ٱ َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِ  �ِخَرةَ ٱَساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  �َّ قُۡل  ۦۗ َوَ�رُۡجوا

ِينَ ٱَهۡل �َۡسَتوِي  ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  �َّ َّ�  ْ ْولُوا
ُ
ُر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

َ
�ۡ٩﴾ 

 .]۹[الزمر: 
کنان و ایستاده  (چنین شخص مشرکی بھتر است) یا کسی که در اوقات شب سجده«

دارد؟ و امیدوار  شود و از غذاب آخرت خود را دور می به طاعت و عبادت مشغول می
دانند با  رحمت پروردگار خویش است. بگو: آیا کسانی که علم و دانش دارند و می

 .»گیرند دانند برابراند؟ تنھا خردمندان پند و اندرز می کسانی که نمی
قلم، علم آموخت و به  ۀاوست که انسان را به وسیلمنبع علم مفید، خداوند است. 

دانست. ھرگاه انسانھا از این روش و شیوه دور شود و  انسان چیزھایی آموخت که نمی
 .١گردد دانش او از برنامه و شیوه خداوند متعال جدا شود، علمش اسباب نابودی او می

  ج نزول وحی و مشکالت پیامبر اکرم -۴
را چند بار فشار داد تا اینکه او را خسته کرد و از آن پس  ج جبرئیل، پیامبر اکرم

گرفت، آن طور که خداوند متعال  پیامبر با سختی و خستگی و سنگینی وحی را فرا می
 فرموده است:

 .]۵[المزمل:  ﴾٥ثَقِيً�  قَۡوٗ�  َعلَۡيَك  ِ� إِنَّا َسُنلۡ ﴿
بیان اھمیت این دین و به این گونه به دلیل  ج حکمت نزول وحی بر پیامبر اکرم

عظمت آن و اھتمام ورزیدن به آن و ھمچنین بیان این مسئله که امت اسالم پس از 
 .٢باشد سختی و رنج فراون به این دین رسیده است، می

                                           
 .۳۴، یحیی الیحیی، ص الوحی وتبلیغ الرسالة -١
 .۳۱ - ۳۰ھمان، ص  -٢
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، ج ھا و قوانین طبیعی که پیامبر اکرم ای است برخالف سنت وحی معجزه ۀپدید
گیرد و از روی الھام و تأمل  فرا میسخن خداوند (قرآن) را توسط فرشته (جبرئیل) 

یابد و  درونی و احساس و عواطف نیست؛ بلکه وحی بیرون از وجود پیامبر تحقق می
وظیفه پیامبر حفظ و رساندن آن به امت است، اما بیان و تفسیر وحی با توجه به 

 .١شود از جانب خود پیامبر انجام می ج احادیث و فرمایشات پیامبر اکرم
وحی اساسی است که تمام حقایق دین از قبیل عقاید و احکام دینی بر در حقیقت، 

شوند. بنابراین، مستشرقان و قبل از آنان ملحدان به طعنه زدن و  اساس آن مرتب می
اند تا پدیده وحی را تأویل کنند و  ایجاد شک و تردید در وحی پرداخته و کوشیده

ه و مورخان مورد اعتماد به ما واقعیت و حقیقت آن را طوری که از طریق صحاح ست
محمد « :گویند رسیده است، تحریف نمایند بنابراین، برخی از مستشرقان و ملحدان می

اند: محمد مردی  قرآن و اصول اسالم را از بحیرای راھب آموخته است و برخی گفته
 .٢»یا مبتال به بیماری صرع بوده استبوده که دارای حالت عصبی و جنون 

ھای نادرست و غیرمنطقی آنان، در حقیقت محمد در غار حرا به  گفتهاما برخالف 
بخوان و این  :برد که ناگھان جبرئیل با پیام الھی بر او نازل شد و به او گفت سر می

پدیده فرایندی ذاتی و داخلی نیست که از سخن گفتن با خویشتن و احساس درونی 
رفتن از حقیقتی بیرونی است که محض نشأت گرفته باشد؛ بلکه وحی، استقبال و فراگ

را  ج با ذات و درون او ارتباطی ندارد و این موضوع که جبرئیل سه مرتبه پیامبر اکرم
تأییدی است برای اینکه وحی از بیرون » بخوان«گوید:  دھد و می به شدت فشار می

شود و این عمل جبرئیل به خاطر تفھیم ھمین مطلب بوده که ممکن است  آموخته می
از آنچه دید  ج گیرد. پیامبر اکرم تصور شود که وحی از یک خیال درونی سرچشمه می

و شنید، دچار ترس و ھراس گردید و در حالی که لرزه به اندامش افتاده بود، شتابان به 
به رسالت و نبوتی که به  ج نماید که پیامبر اکرم اش بازگشت و این داللت می خانه

و گذاشته خواھد شد و به رساندن آن به مردم موظف زودی بار گران آن به دوش ا
ای نداشت؛ چنانکه خداوند متعال با تأیید و تأکید این مطلب  گردد، شوق و عالقه می
 فرماید: می

                                           
 .۱۲۹، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 .۶۴النبویة، بوطی، ص فقه السیرة  -٢
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ٓ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ وَۡحۡيَنا
َ
ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما مِّ  ُروٗحا إَِ�َۡك  أ ۡمرِنَا

َ
يَ�ٰنُ ٱَوَ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱۡن أ ِ�ۡ 

ۚ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  ۦۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِ َوَ�ِٰ�ن َجعَ  ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا َمن �
ۡسَتقِي�ٖ  ِ ٱِصَ�ِٰط  ٥٢مُّ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
َ�ٓ إَِ�  ۡ�

َ
ِ ٱ� َّ� 

ُمورُ ٱتَِصُ� 
ُ
 .]۵۳-۵۲[الشوری:  ﴾٥٣ۡ�

باشد)  تو نیز به فرمان خود روحی را (که قرآن است و مایه حیات می ھمچنین به«
دانستی که کتاب چیست. ولی ما قرآن را نور عظیمی قرار  وحی کردیم. تو قبًال نمی

آن ھر که را از بندگانمان بخواھیم، ھدایت کنیم و تو قطعًا به راه  ۀدادیم که به وسیل

 .»سازی  راست رھنمود می
 فرماید: متعال میھمچنین خداوند 

ِينَ ٱ قَاَل  َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءايَاُ�َنا َعَلۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ بُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ  ئۡتِ ٱَ� يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  �َّ
 ُ�َ بَّدِ

ُ
ۡن �

َ
ۚ ُقۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ ُ�ۡ ۡو بَّدِ

َ
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ  ۥَ�َٰذآ أ

َ
� إِۡن �  ِمن تِۡلَقآيِٕ َ�ۡفِ�ٓ

 ٓ ۖ إِّ�ِ َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ  إَِ�َّ
َ
ُ ٱقُل لَّۡو َشآَء  ١٥أ  ۥَما تَلَۡوتُهُ  �َّ

ۡدَرٮُٰ�م بِهِ 
َ
فََ�  ۦٓۚ َ�َقۡد َ�ِۡثُت �ِيُ�ۡم ُ�ُمٗر� ّمِن َ�ۡبلِهِ  ۦۖ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
أ

 .]۱۶-۱۵ونس: ی[ ﴾١٦َ�ۡعقِلُونَ 
شود، کسانی که به مالقات ما امیدی ندارند،  ما بر آنھا تالوت می وقتی آیات روشن«

توانم آن را از طرف  گویند: قرآنی غیر از این بیار یا آن را عوض کن. بگو: من نمی می
شود. من در صورت  کنم مگر از وحیی که به من می خود عوض کنم. من پیروی نمی

 .»ترسم مخالفت، از عذاب روز بزرگ پروردگارم می
در مورد حقیقت وحی، خط بطالنی است  لتداوم وحی و حدیث صحیح عایشه

ھای کسانی که در مورد آن شک و تردید دارند. دکتر بوطی در این  بر عقاید و دیدگاه
 مورد، زیبا سخن گفته و چند مسئله را بیان داشته است: 

تفاوت واضحی که میان قرآن و حدیث وجود دارد اینکه، وقتی قرآن نازل  -۱
شد در حالی که در مورد حدیث  شد، فورًا به دستور رسول خدا، نوشته می می

نمود که یارانش آن را به خاطر بسپارند؛ زیرا قرآن با ھمان  به ھمین اکتفا می
شد، اما کلمات حدیث چنین نبود؛  کلمات و حروف توسط جبرئیل نازل می

معنایش از جانب  بود و فقط ج بلکه کلمات و ترکیب آن از جانب خود پیامبر
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کرد که سخن خداوند با سخنان  خدا بود. بنابراین، رسول الله، از این پرھیز می
 وی مخلوط شود.

شدند یا پاسخ آن را  را در بعضی از مسائل جویا می ج وقتی دیدگاه پیامبر اکرم -۲
ای از قرآن  کرد تا اینکه آیه داد و یا گاھی زمانی طوالنی سکوت اختیار می نمی

در بعضی مسائل به  ج شد و گاھی پیامبر اکرم د آن پرسش نازل میدر مور
نمود  شد و او را توجیه می ای نازل می کرد. آن گاه آیه صورت شخصی عمل می

 گرفت. و چه بسا به خاطر آن مورد عتاب و سرزنش قرار می

درونی، حقایقی  ۀمکاشف ۀسواد بود و امکان ندارد که انسان به وسیل پیامبر بی -۳
و حکایت مادر موسی که نوزادش را به دریا  اریخ مانند داستان یوسفاز ت

انداخت و داستان فرعون و دیگران را بداند و بیسوادی وی نیز به خاطر 
 خواست: حکمتی بود که خدا می

ْ َوَما ُكنَت َ�تۡ ﴿ هُ  َ�ۡبلِهِۦ ِمن لُوا  ۡرتَاَب �َِيِمينَِكۖ إِٗذا �َّ  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ
 .]۴۸بوت: ک[العن ﴾٤٨لُۡمۡبِطلُونَ ٱ
اگر درباره چیزی که به تو نازل شده است، در شک و تردید ھستی، از کسانی سؤال «

گمان حق از جانب پروردگارت  اند. بی خوانده ھای آسمانی را می کن که قبل از تو کتاب

 .»مترددان مباش ۀبرای تو آمده است، پس از زمر
تا چھل سالگی در میان قومش  ج مبر اکرمسابقه راستگویی و صداقت پیا -۴

مستدعی این است که قبل از آن با خود راستگو بوده است. بنابراین، باید 
در نخستین برسی خود از پدیده وحی، در مورد آن پدیده قضاوت نماید که 

ای از جانب خداست و یا دچار  آیا کسی که بر او وحی آورده است، فرشته
 فرماید: است. چنانکه خداوند در این مورد می نوعی تردید و خیال گشته

ٓ  فَإِن ُكنَت ِ� َشّكٖ ﴿ ا ٓ  ّمِمَّ نَزۡ�َا
َ
ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  إَِ�َۡك  أ ِمن َ�ۡبلَِكۚ  ۡلِكَ�َٰب ٱَ�ۡقَرُءوَن  �َّ

ّ�َِك َفَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ۡ�َقُّ ٱلََقۡد َجآَءَك  ِ ٱَوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ٩٤لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱِمن رَّ  ينَ �َّ
بُواْ � ِ ٱَ�ِٰت َكذَّ   .]۹۵-۹۴ونس: ی[ ﴾٩٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�َتُكوَن ِمَن  �َّ

ایم، شک و تردید داری، پس از کسانی که کتاب قبل  اگر تو در آنچه بر تو نازل کرده«
خوانند بپرس و حق از جانب پروردگارت نزد تو آمده است، پس از شک  از تو را می
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کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب نمودند. آن گاه از خسارت کنندگان مباش و از 

 .»شوی دیدگان می
کنم و  شک نمی«آیه گفت: بعد از نزول این  ج روایت شده است که پیامبر اکرم

 .١»پرسم نمی

 انواع وحی -۵
 : از نظر علما و ابن قیم انواع و مراتب وحی عبارتند از

 رؤیای صادقانه -۱
دید مگر اینکه مانند  آغاز وحی با رؤیای صادقانه بود و آن حضرت خوابی نمی

یافت و در حدیث آمده است: خواب پیامبر وحی است و  روشنایی صبح تحقق می
 گفته است:  خداوند متعال در حق ابراھیم و اسماعیل 

ٓ  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿ َرىٰ  إِّ�ِ
َ
ۡذَ�َُك  لَۡمَنامِ ٱ ِ�  أ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
 .]۱۰۲[الصافات:  ﴾�

 .»کنم بینم که تو را ذبح می درخواب می فرزندمای «

 الھام -۲
الھام یعنی اینکه فرشته در قلبش چیزی القاء کند بدون آنکه او فرشته را ببیند؛ 

لن تموت نفس حىت « .٢»إن روح القدس نفث ىف روىع«چنانکه پیامبر فرمودند: 

یعنی روح القدس این مطلب را  ٣»لوا ىف الطلبـ�ستكمل رزقها و اجلها فاتقوا اهللا وامج
در قلبم القاء نمود که ھیچ کس مزه مرگ را نخواھد چشید مگر آنکه پیش از آن 

اش را در دنیا به تمام و کمال دریافت کرده باشد، پس از خدا بترسید و زیبا  روزی
 بخواھید.

 نزول وحی با صدایی ھمانند صدای بانگ جرس -۳
بود؛ چنانکه در  ج ترین نوع وحی بر پیامبر اکرم و سنگین ترین این وحی سخت

آید  آمده است که فرمود: گاھی وحی بر من مانند صدای زنگ می لحدیث عایشه 

                                           
 .۳۴۰، ص ۸تفسیر قرطبی، ج  × ۱۷۹۰۸، ۱۷۹۰۶اخرجه الطبرانی،  -١
 ، مؤسسه الرساله.۷۹، ص ۱زاد المعاد، ج حدیث صحیح بشواھده،  -٢
 ھمان. -٣
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شود که آنچه را  تر است و از من در حالی جدا می انواع وحی بر من سخت ۀکه از ھم
شود و  ام و گاھی نیز فرشته به صورت یک مرد برایم ظاھر می که گفته است، فرا گرفته

 .١کنم گوید حفظ می آنچه را می

 سخن گفتن به صورت مستقیم با خدا -۴
گوید،  مبران سخن میدر این گونه وحی، خداوند بدون وساطت فرشتگان با پیا

ھمان گونه که با موسی بن عمران سخن گفت و این مرتبه از وحی برای موسی به طور 
از طریق حدیث اسراء به اثبات  ج قطعی با نص قرآن ثابت است، اّما برای پیامبر اکرم

 .٢رسد می

 نزول فرشته به صورت اصلی خویش -۵
آن را به آن صورت آفریده است،  اش که خداوند اینکه فرشته وحی را به صورت اصلی

 نماید. بیند و آنچه را خداوند اراده نماید، بر او وحی می می

 در قالب یک فرد عادی و معمولی ج تجسم فرشته وحی نزد پیامبر اکرم -۶
دھد و او ھر آنچه را که  در این گونه از وحی، آن حضرت را مورد خطاب قرار می

گیرد. در این مرتبه از وحی است که گاھی صحابه  مییابد و فرا  گوید در می فرشته می
 .٣توانستند ببینند نیز فرشته وحی را می

انسانی پس از اینکه  ۀنزول وحی بر پیامبر خدا آغاز دوران جدیدی در حیات جامع
 آمد. بشر در ظلمتکده، راه را گم کرده و سرگردان شده، به حساب می

با وجود اینکه او از ھمه مردم  ج اکرمبراساس نص حدیث نزول وحی بر پیامبر 
تر بود، چنانکه در خالل بیست و سه سال زندگی دوران رسالت حوادث  دلیرتر و قوی

باشند، دشوار بود و عّلت  مختلفی پدید آمد که بیانگر شجاعت و قوت قلب وی می
ل ترین فرد بشر ناز  دشواری وحی این بود که کالم خدا توسط بزرگ فرشتگان بر بزرگ

شد. به راستی که وضعیتی ترسناک و مسئولیت بزرگی بود برای کسی که توان  می
تحمل آن را نداشت مگر کسی که خداوند او را برای به دوش گرفتن این رسالت و 

                                           
 .۲شمارۀ  بخاری، کتاب بدء الوحی، -١
 .۱۰شمارۀ  ، اسامه عبدالقادر،النصوص الشرعیة يالروی و االحالم ف -٢
 .۳۴ × ۳۳، ص ۱لمعاد فی ھدی خیر العباد، ج زادا -٣
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 .١رساندن آن برگزیده باشد

بر  »لقد خشيت ىلع نفىس« :چنانکه در روایتی آمده است که رسول الله فرمود
 ج پیامبر اکرم«گوید:  کنم. ھمچنین عایشه می ترسم و احساس خطر می جان خود می

تپید، نزد خدیجه  بعد از نزول اولین آیات وحی در حالی برگشت که قلبش به شدت می
و آنھا او را پوشاندند تا اینکه ترس و ھراس از ا» مرا بپوشانید مرا بپوشانید« :آمد و گفت

من او «اند فرمود:  ی دیگر که بخاری و مسلم از عایشه روایت کردهو در روایت .»دور شد
شد و در حالی  ام، یعنی پیامبر را، که در روز خیلی سرد وحی بر او نازل می را دیده

 .٢»اش عرق سرازیر بود که از پیشانی گشت شد و از او جدا می نزول وحی تمام می
شد از  نازل می ج پیامبر اکرموقتی وحی بر «گوید:  نیز می س عباده بن صامت

 .٣»شد اش متغیر می اندوھگین و چھره شدت آن

 در گسترش اسالم ل نقش خدیجه -۶
تپید و نزد خدیجه بنت خویلد  در حالی که قلبش به شدت می ج پیامبر اکرم

 ج برگشت و گفت مرا بپوشانید! او را پوشاندند تا اینکه ھراس از او دور شد. پیامبر اکرم
کنم.  ترسم و احساس خطر می را به اطالع خدیجه رسانید و گفت: بر خودم میماجرا 

کند؛ تو پیوند  نه ھرگز، سوگند به خدا که خداوند تورا خوار نمی :خدیجه گفت
کنی و بار دیگران را بر دوش  داری و بینوایان را کمک می خویشاوندی را برقرار می

راه حق دچار گرفتاری و مشکالت  نواز ھستی و کسانی را که در کشی و مھمان می
 دھی. شوند، یاری می می

نماید؛ زیرا او از شنیدن این خبر پریشان  گفتار خدیجه بر قوت قلب او داللت می
نشد و نترسید و با آرامش از ماجرای اتفاق افتاده استقبال کرد و عالوه بر این رفتن او 

. ٤باشد گر قوت قلب خدیجه مینزد ورقه بن نوفل و بازگو کردن ماجرا برای او بیان
نماید؛ چراکه او  واکنش خدیجه در برابر خبر وحی بر گستردگی ادراک او داللت می

آنچه را شنیده بود با وضعیت واقعی پیامبر مقایسه کرد و فھمید که چون محمد بر 

                                           
 .۶۰، ص ۱التاریخ االسالمی مواقف و عبر، حمیدی، ج  -١
 .۲۳۳۳شمارۀ  مسلم، کتاب الفضائل، - ۳شمارۀ  البخاری، کتاب بدء الوحی، -٢
 .۲۳۳۴شمارۀ  مسلم، کتاب الفضائل، -٣
 .۶۱، ص ۱التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٤
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خوبیھای اخالقی خو گرفته است، ھیچ گاه خداوند او راخوار نخواھد کرد و این 
دارد بیانگر این  ه در مورد پیامبر که پیوند خویشاوندی را برقرار میتوصیف خدیج

مطلب است که ھر کس چنین کند، آمادگی الزم را دارد که به سایر مردم خیر و خوبی 
ای برای ھویدا شدن اخالق او است. اگر  برساند؛ زیرا رفتار انسان با خویشاوندانش آیینه

ندانش با خوبی کردن به آنھا موافق شود، در به دست آوردن و جمع نمودن خویشاو
 .١تر خواھد بود طبیعی است که در به دست آوردن دیگران موفق

ھای خدا در  براساس فطرت و شناخت خود از سنت لام المؤمنین خدیجه 
داشت که  ج آفرینش الھی و براساس یقینی که به سرمایه بزرگ اخالقی پیامبر اکرم

ای برخوردار  خود و در برخوردبا مردم از چنین سرمایهھیچ انسانی در زندگی عادی 
داد  نیست و ھمچنین با الھام از سوابق محمد که مورد عنایت خداوند بود و نشان می

 .٢که محمد مورد بزرگداشت خداست، ایمان آورد
خدیجه را واداشت تا بالفاصله ایمان  ج خصوصیات ذاتی و درونی پیامبر اکرم

ن داشت که شوھرش دارای سرشت و خصلتھای نیک کامل است و بیاورد؛ زیرا او یقی
ترین خصلتھا آن است که موفقیت انسان را تضمین بکند. بنابراین،  بھترین و کامل

خدیجه از متصف بودن محمد به آن صفات و ویژگیھای کمال چنین استنباط کرد که 
ھای اخالقی  خوبی او ھرگز در معرض خواری قرار نخواھد گرفت؛ چون خداوند او را بر

سرشته بود. طوری که در داشتن کماالت و خوبیھای اخالقی ضرب المثل بود و سابقه 
نداشت که خداوند یکی از بندگانش را با صفات و اخالق نیک بیاراید، سپس او را در 
زندگی خوار و ذلیل بگرداند. پس چگونه با محمد که در اوج صفات کمال است، چنین 

 .٣نماید؟! می
یجه تنھا به این اکتفا نکرد؛ بلکه نزد پسر عمویش، عالم بزرگوار ورقه بن نوفل، خد

گاھی داشت، منتظر ظھور ایشان  رفت. ورقه که عالمی نصرانی بود و از تعالیم انجیل آ
ای گفت که اثر خوبی در پا برجایی و تقویت قلب پیامبر گذاشت.  بود، سخنان ارزنده

د که رازدار بزرگ با او سخن گفته است که سفیر میان ھمچنین ورقه پیامبر را خبر دا

                                           
 .۶۴، ص ۱ھمان، ج  -١
 .۳۰۷، ص ۱محمد رسول الله محمد، الصادق عرجون، ج  -٢
 .۲۳۲ھمان، ص  -٣
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رسیم که منتظر مبعث  باشد. از اشعار ورقه نیز به این نتیجه می خدا و پیامبرانش می
 بوده است: ج پیامبر اکرم

 جوجاـالذكری ل كنت يفلـججت و
 

 ا بعث النشيجاـمــمٍّ طالـهل 
 

 وصف من خدجيه بعد وصفو
 

 خدجيافقد طال انتظاری يا  
 

تني علی رجائیـببطن ال  مكَّ
 

 حديثک ان اری منه خروجا 
 

تنا من قول قِسٍّ ـبم  ا خربَّ
 

 من الرهبان اكراه ان يعوجا 
 

 بان حممدا سيسود فينا
 

 ١خيصم من يكون له حجيجاو 
 

ھا را  دھد. به خاطر اندوھی که از دیرباز اشک ام یاری نمی ام و حافظه نابینا شده«
سازد. خدیجه مکرر توصیف نمود و انتظار من ای خدیجه طوالنی شده است.  میجاری 

ھای تو من امیدوارم که در دل شھر مکه ظھور بکند. با توجه به  برحسب گفته
ھای تو و براساس سخن راھبان من امیدوارم که محمد به زودی سرور ما بشود و  گفته

 .»کنند، بجنگد که علیه او قیام می با کسانی
را تصدیق نمود و پیامبر در مورد  ج ین صورت ورقه بن نوفل رسالت پیامبر اکرمبد

روایت است که پیامبر  لورقه گواھی داد که در بھشت است؛ چنانکه از عایشه 
 .٢»ام یک یا دو باغ (در بھشت) دیده به ورقه ناسزا نگویید، من برای او«گفت: 

در  ج از پیامبر اکرم لروایت شده است که خدیجه  لھمچنین از عایشه 
در خواب او را دیدم که لباس سفید بر تن داشت، پس «مورد ورقه پرسید، فرمود: 

 .»داشت بود، لباس سفید بر تن نمی یپندارم که اگر اھل دوزخ م چنین می
در  ج ابویعلی با سند حسن از جابر بن عبدالله روایت نموده است که از پیامبر اکرم

ت است و لباس در خواب دیدم که او در بھش«سیدند، فرمود: مورد ورقه بن نوفل پر
 .٣»ابریشمی بر تن دارد

ایفا نمود؛ زیرا در جامعه و  ج خدیجه نقش بسیار مھمی در زندگی پیامبر اکرم
قومش دارای شخصیت مھمی بود و از نظر مھربانی و بردباری و فرزانگی و قاطعیت و 

                                           
 .۱۹۴، ص ۱سیره، ابن ھشام، ج  -١
 .۶۰۹، ص ۲، ج كالمستدر -٢
 .۴۱۶، ص ۹مجمع الزوائد، ج  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٣٦

 

 ج و حکمت خداوند در مورد ازدواج پیامبر اکرم ھای اخالقی دارای کفایت بود دیگر خوبی
سوی خدا  یان و به ویژه سرمشق دعوتگران بهو خدیجه این بود که پیامبر الگوی جھان

بود، پس ازدواج ایشان و خدیجه در واقع الھامی است از جانب خداوند به تمامی 
ھداف بلندی سی بجویند تا اأحامالن دعوت اسالمی که در این زمینه به داعی بزرگ ت

 .١نمایند، برایشان محقق شود که آنان برای تحقق آن تالش می
ای زیبا و الگویی واال برای ھمسران داعیان دین است؛ زیرا داعیان  خدیجه، نمونه

کنند، تفاوت دارند و ھیچ  راه خدا با سایر مردانی که از زیر بار دعوت شانه خالی می
د ندارد؛ چراکه او صاحب ھدف و رسالت است گونه شباھتی بین داعیان و دیگران وجو

یابد،  گردد و قدرت مفسدان فزونی می شود و فساد منتشر می و از اینکه امت تباه می
ھای دشمنان اسالم و ستم  شود. داعی به خاطر مشکالتی از قبیل توطئه اندوھگین می

ن است و گرسنگی و تحقیری که مسلمانان در شرق و غرب به آن گرفتاراند، اندوھگی
برد. داعی،  از آواره شدن و شکنجه گردیدن و در تنگنا قرار گرفتن دعوتگران رنج می

صاحب پیامی است که واجب است آن را به دیگران برساند و چنین وظیفه و 
خواھد که اوقات خواب و استراحت و اوقات ھمسر و  مسئولیتی، فرصت زیادی می

ت، قربانی کردن مال و وقت و تمام دنیا را گیرد. این مسئولی فرزندانش را از او می
طلبد به شرطی که دعوت در راه خدا و برای رضای خدا باشد. دعوتگر به ھمسری  می

دعوت الی الله و اھمیت آن را درک کند وتمام کارھایی که  ۀنیاز دارد که فریض
ھایی که از آن  گردد و دشواری ھایی که متحمل می دھد و سختی شوھرش انجام می

برد را درک نماید و آن گاه با حمایت از او کارش را آسان نماید و او را در آن  رنج می
. زن نیک و پارسا نقش ٢یاری دھد نه اینکه مانع وخاری بر سر راه شوھرش باشد

 ج نه تنھا راه کمال و ترقی پیامبر اکرم لمھمی در موفقیت دعوت دارد و خدیجه
ھای نزول  ی مقاطع مختلف و حتی از اولین لحظهرا نسبت؛ بلکه خود او نیز در تمام

قرار گرفت. بدون تردید زن صالح و  ج تر پیامبر وحی ھمانند بالی جھت پرواز سریع
نیکوکار که آمادگی پذیرفتن چنین رسالتی را داشته باشد، نقش بزرگی در موفقیت 

اصلی آنھا، ھایی که مخاطبان  شوھر در رسیدن به اھدافش دارد؛ به ویژه در مسئولیت

                                           
 .۶۹، ص ۱التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۴۰، الباللی، ص السیرة النبویةوقفات تربویه من  -٢



 ١٣٧  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

ترین باری است که انسان آن را به دوش  باشند. دعوت به خداوند بزرگ مردم می
کشد، پس اگر داعی راه خدا، موفق شود با ھمسری نیکوکار و دارای کفایت ازدواج  می

 .١نماید، در رفتار با دیگران نیز موفق خواھد بود

 »مرأة الصاحلهـمتاع ادلنيا الخ� ادلنيا متاع و«پس رسول الله زیبا فرموده است که: 
 .٢»نیکوکار است  تاع دنیا، زن صالح وبھترین م است و  و کاالییدنیا، متاع «

 لوفاداری پیامبر نسبت به خدیجه  -۷
ای واال در وفاداری و نیکی کردن با اھل نیکی بود. او نسبت  نمونه ج پیامبر اکرم

وفادار بود و او را در زندگی به به ھمسر مخلص خود در زندگی و پس از مرگش نھایت 
 س ای در بھشت مژده داد وسالم خدا و جبرئیل را به او رسانید. از ابوھریره خانه

آمد و گفت این خدیجه است پیش  ج جبرئیل نزد پیامبر اکرم«روایت است که گفت: 
از  تو آمده وظرفی پر از آب و غذا ھمراه دارد، چون به نزد تو آمد از جانب پروردگارش و

اش بده که ھیچ سر و  ای طالیی در بھشت مژده جانب من به او سالم برسان و به خانه
 .٣»و کدورت و رنجی در آن نخواھد بودصدا 

بر «دارد:  عایشه وفاداری پیامبر را نسبت به خدیجه پس از مرگ وی چنین بیان می
یده بودم، اما بردم. من او را ند ھیچ یک از زنان پیامبر به اندازه خدیجه رشک نمی

کشت و سپس آن را  کرد و گاھی گوسفندی را می به کثرت از او یاد می ج پیامبر اکرم
گفتم: گویا در  فرستاد. گاھی به او می نمود و به دوستان خدیجه می قطعه قطعه می

فرمود: او چنین و چنان بود و من از او  دنیا زنی غیر از خدیجه وجود نداشته است؟ می
 ج ورود نزد پیامبر اکرم ۀو ھنگامی که یکی از خواھران خدیجه اجاز .٤»فرزند داشتم

 لخواست، ایشان اظھار شادمانی و سرور نمود؛ چون به یاد خدیجه افتاد. از عایشه 
ھاله بنت خویلد، خواھر خدیجه اجازه خواست نزد پیامبر بیاید. « :روایت است که گفت

پیامبر اورا از صدایش که شبیه صدای خدیجه بود شناخت و خوشحال شد وگفت 

                                           
 .۶۸، ص ۱می، حمیدی، ج التاریخ االسال -١
 ، کتاب الرضاع.۱۰۹۰، ص ۱۴۶۷شمارۀ  مسلم، -٢
 .۲۴۳۲شمارۀ  ،۱۸۸۷مسلم، کتاب فضائل الصحابه، ص  -٣
 .۱۳۲، ص ۷البخاری، کتاب مناقب االنصار، ج  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٣٨

 

خدایا! ھاله بنت خویلد است! من از شدت رشک بر خدیجه گفتم: چقدر تو، پیرزنی از 
بود ودیر زمانی است که  کنی که دندانھایش از پیری افتاده پیرزنان قریش را یاد می

 .١»داوند زنان بھتری به تو داده استوفات کرده و خ
آمدند، مورد  زنانی را که در زمان خدیجه نزد آنھا می ج ھمچنین پیامبر اکرم

 .٢فرمود: حفظ پیمان و روابط از ایمان است داد و می احترام قرار می

 سنت دروغ انگاشتن و تکذیب پیامبران -۸
بودم! کاش تا آن زمان که  کاش من تا زمان دعوت تو نیرومند میورقه گفت: ای 

فرمود: آیا آنان مرا  ج کنند، زنده بودم. پیامبر اکرم قومت تو را از وطن بیرون می
ای، نیاورده است  کنند؟ گفت: بله. ھیچ مردی ھمانند آنچه را که تو آورده بیرون می

  اگر روزگار تو را دریابم، تو را شایسته یاریاند.  مگر اینکه ھمگان با او دشمنی آغاز کرده
. این حدیث بیانگر یکی از سنتھا و قوانین ملتھا در برخورد با داعیان خدا ٣خواھم کرد

باشد و آن سنت تکذیب و بیرون راندن است؛ چنانکه خداوند در مورد قوم لوط  می
 فرماید:  می

ٓ  قَۡوِمهِۦٓ  َجَواَب  َ�نَ  َ�َما﴿ ن إِ�َّ
َ
ُ  أ ْ قَال ْ  ٓوا ۡخرُِجٓوا

َ
نَاٞس  إِ�َُّهمۡ  قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ  ّمِن لُوٖط  َءاَل  أ

ُ
� 

ُرونَ   .]۵۶[النمل:  ﴾٥٦َ�َتَطهَّ
پاسخ قوم او جز این نبود که گفتند: لوط و پیروانش را از شھر و دیار خود بیرون «

 .»کنید، آنان مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکیھا ھستند
 گفتند:و آن طور که قوم شعیب 

ِينَ ٱ لَۡمَ�ُ ٱقَاَل ﴿ ْ ٱ �َّ وا ِينَ ٱَ�ُۡخرَِجنََّك َ�ُٰشَعۡيُب وَ  ۦِمن قَۡوِمهِ  ۡسَتۡكَ�ُ َءاَمُنواْ َمَعَك  �َّ
َولَۡو ُكنَّا َ�ٰرِهِ�َ 

َ
ۡو َ�َُعوُدنَّ ِ� ِملَّتَِناۚ قَاَل أ

َ
 .]۸۸[األعراف:  ﴾٨٨ِمن قَۡرَ�تَِنآ أ

گفتند: ای شعیب! حتمًا تو و کسانی را که با تو اشراف و سران متکبر قوم شعیب «
کنیم. مگر اینکه به آئین ما درآئید.  اند از شھر و آبادی خود بیرون می ایمان آورده

داریم و  ه دوست نمیآئیم. در حالی ک شعیب گفت: آیا ما به آئین شما در می

                                           
 .۲۴۳۷شمارۀ  ،۱۸۸۹مسلم، کتاب فضائل الصحابه، ص  -١
 .۷۱، ص ۱التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢
 .۲۰۴ × ۱۹۷، ص ۲مسلم، ج  -البخاری، کتاب الوحی  -٣



 ١٣٩  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 .!؟»پسندیم نمی
 فرماید: ھمچنین خداوند متعال می

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ۡوَ�ٰٓ  �َّ
َ
ۡو َ�َُعوُدنَّ ِ� ِملَّتَِناۖ فَأ

َ
�ِضَنآ أ

َ
َ�َفُرواْ لِرُُسلِِهۡم َ�ُۡخرَِجنَُّ�م ّمِۡن أ

ٰلِِم�َ ٱإَِ�ِۡهۡم َر�ُُّهۡم َ�ُۡهلَِ�نَّ   .]۱۳م: ی[إبراھ ﴾١٣ل�َّ
گردید یا اینکه شما را از  کافران به پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما باز می«

کنیم، پس پروردگارشان به آنان پیام فرستاد که حتمًا  سرزمین خود بیرون می

 .»کنیم ستمکاران را نابود می

 فترت وحی -۹
اند. حافظ ابن حجر  نویسان در گذشته و حال از فترت وحی سخن گفته سیره

گوید: فترت وحی یعنی به تأخیر افتادن نزول وحی برای مدتی و علت این امر زایل  می
به آن دچار شده بود، لذا فترت  ج بود که پیامبر اکرم وحشت و ھراس درونی ای شدن

. از جابربن عبدالله ١وحی به وجود آمد تا به نزول مجدد وحی اشتیاق پیدا نماید
در حالی که راه «در مورد فترت وحی گفت:  ج انصاری روایت است که پیامبر اکرم

ای که در غار  به باال دوختم و دیدم فرشته رفتم ناگھان صدایی شنیدم. چشمھایم را می
حرا نزد من آمده بود، بر کرسیی در میان آسمان و زمین نشسته است، ترسیدم. پس 

 ھا را نازل نمود: بازگشتم و گفتم: مرا بپوشانید. آن گاه خداوند این آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ثِّرُ ٱ � نِذرۡ  ١لُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ  لرُّۡجزَ ٱوَ  ٤بََك َ�َطّهِرۡ َو�َِيا ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

 .]۵-۱[المدثر:  ﴾٥ۡهُجرۡ ٱفَ 
ای جامه بر سر کشیده، برخیز و بترسان و تنھا پروردگارت را به بزرگی بستای و «

 .»خویش را پاکیزه دار و خود را از آلودگیھا پاک گردان ۀجام
گوید: روایت  . صفی الرحمن مبارک فوری می٢شد از آن پس وحی، مرتب نازل می

ابن سعد از ابن عباس بر آن داللت دارد که مدت فترت وحی چند روز بیش نبوده 
رسیم، اما آنچه مشھور است  است و بعد از بررسی ھمه جانبه نیز به ھمین نتیجه می

که مدت زمان فترت وحی سه سال یا دو سال و نیم بوده است به ھیچ وجه درست 

                                           
 .۳۶، ص  ۱فتح الباری، ج  -١
 .۴شمارۀ  البخاری، بدء الوحی، -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٠

 

ن فترت، اندوھگین و دچار حیرت و در دورا ج نیست. باید دانست که پیامبر اکرم
رفت تا  ھا می کوه ۀاند که او بر فراز قل نویسان گفته و آنچه برخی از سیره ١دھشت بود

داد که  شد و او را مژده می خویشتن را به پایین بیندازد و جبرئیل برای او آشکار می
 .٢ضاد داردپیامبر و رسول خدا است، حدیث مرسل و ضعیفی است و با عصمت پیامبران ت

                                           
 .۸۰ × ۷۹الرحیق المختوم، ص  -١
 .۴۳۴ × ۴۳۳، ص ۲الروض االنف، سھیلی، ج  -٢



 
 
 
 

 فصل دوم
 دعوت پنهانی

 دستور خداوند درباره ابالغ رسالت
محمد به یقین رسید که پیامبر خدای مھربان و بزرگوار گردیده است و جبرئیل 

 الھی را به او ابالغ نمود: ۀبرای بار دوم نازل گردید و این فرمود

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ثِّرُ ٱ � نِذرۡ  ١لُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ  .]۴-۱[المدثر:  ﴾٤َو�َِيابََك َ�َطّهِرۡ  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

شدند، در حقیقت اعالمی بودند به پیامبر  ھا که یکی پس از دیگری نازل می این آیه
 ۀو اینک کار بزرگی بر عھدکه زمان استراحت و خواب و آرامش گذشته است  ج اکرم

طلبد. وقت آن رسیده است که رسالت را با تمام  تو است که آمادگی و بیداری می
سنگینی و خطیر بودن آن به دوش بگیری و درصدد تبلیغ و تبشیر و انذار مردم برآیی 

بایست در برابر خستگی وحی قوی باشی؛  و با وحی نیز انس بگیری و عالوه بر آن می
 .١منبع رسالت و یاور دعوت تو است زیرا وحی

روند، در آن نیز  ھا عالوه بر اینکه اولین دستور تبلیغ و دعوت به شمار می این آیه
اند از: یکتاپرستی، ایمان داشتن به  بیان شده است که عبارت ج رسالت محمد ۀخالص

 .٢روز قیامت، پاکیزه کردن وجود و دور کردن فساد از جماعت و جلب فایده
نمود تا برای به دوش گرفتن و تبلیغ  را تحریک می ج ھا پیامبر اکرم آیه این

پیامھای پروردگارش بپاخیزد و با دعوت خویش به جلو حرکت کند و به موانع توجھی 

َها ﴿ ۀننماید. آی ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱَ�ٰٓ عالوه بر اینکه ندائی مملو از لطف و مھربانی  .]١[المدثر:  ﴾١لُۡمدَّ

بود، در حقیقت اعالمی بود برای تحریک اراده و دوری گزیدن از اوقات خواب و 
(برخیز) و با » ُقْم « :استراحت و به دنبال این ندا دستور قطعی به برخواستن داده شد

                                           
 .۹۰، غزالی، ص فقه السیرة -١
 .۱۸۱ دولة الرسول من التکوین الی التمکین، کامل سالمه، ص -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٢

 

کن و بپا ای قاطع و جدی جھت محقق نمودن وظیفه ابالغ پیام الھی حرکت  اراده

رْ «خیز. و اینکه فرمود:  بیانگر آن است که این دعوت نیازمند شکیبائی و  (بیم ده) »أَنْذِ

ۡ ﴿فرمود:  ج پیامبر اکرم ۀجھاد است و سپس برای تقویت اراد [المدثر:  ﴾٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

یعنی در برابر موانع و مشکالت راه، ھرچند که بزرگ باشند، توجه نکن و امور مردم  .]٣
را بزرگ مپندار و احساس ضعف ننما و جز پروردگارت ھیچ کسی را تعظیم مکن که تو 
را زمانی که در کمر پدر و شکم مادر بودی، حفاظت نمود و بر سفره فضل خویش 

د عنایتت قرار داد بعد از آنکه تو را از نظر پرورش داد و با احسان وجود خویش، مور
ترین رسالت خویش آماده نمود و به  برای برعھده گرفتن امانت بزرگجسمی و اخالقی 

 .پیامبری برگزید

﴿ ۡ پس ھر تعظیم و تکبیر و بزرگداشتی تنھا برای  .]٣[المدثر:  ﴾٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ
 .١ھایش با او در آن مشارکت ندارد خداوند بجاست و ھیچ کسی و ھیچ چیزی از آفریده

گفته شده  ج گویا به پیامبر اکرم .]٤[المدثر:  ﴾٤َو�َِيابََك َ�َطّهِرۡ ﴿خداوند:  ۀو فرمود
اخالقی که خداوند تو را به  ھای است، گرچه تو فطرتًا پاک و پاکیزه ھستی و با خوبی

باشی و با رسالتی که خداوند به تو  آن آراسته نموده است و در اوج و کمال انسانیت می
بخشیده است، تو را برای این روز آماده نموده است، لذا بیشتر نیاز به پاکیزه داشتن 

یفزا؛ خودداری؛ پس به خوبیھا در زندگی و رفتار خود با انسانھا و سایر موجودات ب
چراکه تو امروز پیامبر خدا برای جھانیان ھستی و کمال رسالت و پیغام خداوندی در 
کمال اخالق اجتماعی متبلور خواھد شد و صبر و بردباری و بخشش و نیکوکاری نکات 

اند و باید در تبلیغ دعوت به سوی خدا کوشا باشی و ھیچ  برجسته اخالق اجتماعی
 .٢ن تو را از رفتن به سوی ھدف باز ندارداذیت و آزاری و بالھای کمرشک

 ج گویا به پیامبر اکرم .]٥[المدثر:  ﴾٥ۡهُجرۡ ٱفَ  لرُّۡجزَ ٱوَ ﴿و در این گفته خداوند که 
ای، باید قصد و نیت تو در ترک گفتن  گفته شده است آنچه فطرتًا و طبعا ترک نموده

الگو قرار گیری و در پرتو آن، عمل به وظیفه و به جا آوردن عبادت باشد تا برای امت 
 .٣رھنمود رسالت تو بیانگر پاکی امت تو باشد

                                           
 .۵۹۱ × ۵۸۹، ص ۱محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -١
 .۵۹۲ھمان، ص  -٢
 .۵۹۳ھمان، ص  -٣



 ١٤٣  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 آغاز دعوت پنهانی
به صورت پنھانی دعوت خود  ج ھای سوره مدثر، پیامبر اکرم بعد از نازل شدن آیه

 کرد. را شروع نمود، طبیعی بود که باید از خانواده و دوستان و خویشاوندانش آغاز می

 ل اسالم آوردن خدیجه -۱
ایمان آورد و یا نخستین فردی که به ایشان  ج نخستین زنی که به پیامبر اکرم

 ج بود. او اولین کسی بود که وحی الھی را از زبان پیامبر اکرم لایمان آورد، خدیجه 
شنید و اولین کسی بود که قرآن را تالوت کرد و نیز اولین کسی بود که نماز را از 

نتیجه خانه خدیجه بعد از غار حرا نخستین مکانی است یاد گرفت، در  ج پیامبر اکرم
 .١ھای الھی را تالوت نمود آیه ج که جبرئیل بر پیامبر اکرم

اولین چیزی که خداوند بعد از اقرار به توحید فرض نمود، بر پاداشتن نماز بود و در 
به ھمسرش، خدیجه، وضو و نماز را  ج روایات حدیث آمده است که پیامبر اکرم

آمد و طریقه وضو  ج ت. وقتی بعد از فرض شدن نماز، جبرئیل نزد پیامبر اکرمآموخ
نیز ھمانند جبرئیل وضو  ج گرفتن و نماز خواندن را به ایشان آموخت، پیامبر اکرم

گرفت و سپس پشت سر جبرئیل نماز را ادا نمود و بعد از آن پیامبر خدا نزد خدیجه 
وضو گرفت، سپس پیامبر با خدیجه نماز آمد و وضو گرفت. خدیجه ھمانند پیامبر 

 .٢خواند آن گونه که جبرئیل با او نماز خوانده بود

  س اسالم آوردن علی بن ابی طالب -۲
بعد از خدیجه، علی بن ابی طالب، از میان کودکان، نخستین کسی بود که ایمان 

علی در آن وقت ده سال سن داشت.  ٣آورد. براساس اقوال طبری و ابن اسحاق
داوند بر علی منت گذاشت که قبل از اسالم در آغوش و دامان پیامبر رشد و پرورش خ

درصدد جبران زحماتی بود که ابوطالب در دوران کودکی  ج یافت؛ چراکه پیامبر اکرم
 .٤رشد نمود ج او متحمل شده بود، لذا علی از ھمان کودکی در دامان پیامبر اکرم

                                           
 .۳۶المراة فی العھد النبوی، عصمه الدین کرکر، ص  -١
 .۴۱، صالح الشامی، ص معین السیرة × ۲۴۴، ص ۱ابن ھشام، ج  -٢
 .۲۸۴، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣
 .۲۴۶، ص ۱ابن ھشام، ج  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٤

 

 .١سومین نفری بود که نماز خواند و خدیجه، ج علی بعد از پیامبر اکرم
به  ج اند که ھنگام فرا رسیدن وقت نماز، پیامبر اکرم برخی از علما بر این عقیده

طالب با پنھان کردن ماجرا از پدر و سایر  رفت و علی بن ابی ھای اطراف مکه می دره
و چون  خواندند رفت و ھر دو در آن جا نماز می اش ھمراه رسول خدا می افراد خانواده
پاکیزه و آراسته و سرشار از ایمان و صداقت و وفاداری  ۀرسید، به آن خان عصر فرا می

 .٢گرفتند گشتند و آرام می که سرچشمه خوبیھا بود، برمی

 اسالم آوردن زید بن حارثه -۳
و پسر خوانده  ج پیامبر اکرم ۀآزاد شد ۀاولین کسی که از بردگان ایمان آورد، برد

ثه کلبی، بود. وقتی پدر و عموی زید برای آزادی او به مکه آمدند، با او، زید بن حار
اختیار امر را به او سپرده بود، او بردگی را به شرط در  ج وجود اینکه پیامبر اکرم

 ج ترجیح داد و به پیامبر اکرم ج خدمت بودن پیامبر به آزادی بدون پیامبر اکرم
 ۀاھم داد؛ چراکه تو پدر و عمو و ھمه کارعرض کرد: من ھرگز کسی را بر تو ترجیح نخو

دھی؟ گفت:  منی. عمو و پدرش به او گفتند: وای بر تو! بردگی را بر آزادی ترجیح می
 .٣گزینم ام که ھیچ کس را بر او برنمی بله من چیزی از این مرد دیده

  ج دختران پیامبر -۴
و ام کلثوم و فاطمه  درنگ اسالم را پذیرفتند. زینب نیز بی ج دختران پیامبر اکرم

و رقیه، قبل از بعثت از رفتار نیکوی پدرشان که از اعمال اھل جاھلیت از قبیل 
نمود و نیز از رفتار مادر مھربانشان متأثر شده  پرستش بتھا و ارتکاب گناھان پرھیز می

 .٤شتابان ایمان آوردند ج بودند و بعد از بعثت پیامبر اکرم
ای بود که  پیامبر، اولین خانه ۀبه اسالم، خان ج رمبا گرویدن دختران پیامبر اک

یکپارچه به خداوند متعال ایمان داشت و پیرو شریعت و آیین اسالم بود و تا مدتی فقط 
. بنابراین، شایسته ٥ھمان یک خانه مرکز ایمان و نماز وتالوت قرآن و دعوت اسالم بود

                                           
 .۱۱۵، ص ۱عیون االثر، ابن سید الناس، ج  -١
 .۴۲المراة فی العھد النبی، عصمه الدین، ص  -٢
 .۱۹۱دراسة تحلیلیة لشخصیه الرسول، محمد قلعجی، ص  -٣
 .۲۸۴، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٤
 .۴۳المراة فی العھد النبوی، دعصمه، ص  -٥



 ١٤٥  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

ای  صاحب این خانه نمونه زنده ھای مسلمانان و است، این خانه الگویی برای ھمه خانه
برای تمام زنان و مردان مسلمان باشد؛ چراکه کدبانوی این خانه زنی پاک و با ایمان و 
مخلص و وزیر صداقت و امنیت است و پسر عمویی که پرورش داده است، دعوت را 

این خانه، مؤمن  ۀگردد و پسرخواند کند و بازو و یاور و ھمراه پیامبر می اجابت می
استگو و یار و مددکار است. دختران نیز تصدیق کننده و پذیرای حق و با ایمان و ر

 .١فرمانبردار ھستند
ھای آن  ھای ایمان آراسته شده و گوشه ترین نگاره این خانه با زیباترین و درخشنده

ھای نور تصدیق رسالت روشن کرده است. زن و شوھر با یکدیگر ھماھنگی و  را شعله
  :کند که فرمود ای، این ندای الھی صدق پیدا می و در مورد چنین خانهھمکاری دارند 

ِيٱُهَو ﴿ ا  �َّ ۖ فَلَمَّ َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها لِيَۡسُ�َن إَِ�َۡها
ٮَٰها َ�َلَۡت َ�ًۡ� َخفِيٗفا َ�َمرَّۡت بِهِ  َعَوا  ۦۖ َ�َغشَّ ۡ�َقلَت دَّ

َ
آ � َ ٱفَلَمَّ َر�َُّهَما لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا  �َّ

َُكوَ�نَّ ِمنَ  ِٰكِر�نَ ٱ َ�ٰلِٗحا �َّ  .]۱۸۹[األعراف:  ﴾١٨٩ل�َّ
او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید و ھمسران شما را از جنس شما «

ساخت تا شوھران در کنار ھمسران بیاسایند، ولی ھنگامی که شوھران با ھمسران 
دارند و به آسانی با آن  کنند، ھمسران بار سبکی (جنین) بر می میآمیزش جنسی 

کنند و  شود آن روز، خدا را صدا می برند. اما وقتی بار سنگین می روزگار را بسر می

 .»شویم گویند: اگر فرزند سالم و صالحی به ما بدھی سپاسگزار می می
این  ۀ، تصدیق کننددر زمینه تربیت روایت شده است ج آنچه نیز از پیامبر اکرم

ھودی یا آید و بعدًا پدر و مادرش او را ی نوزاد بر فطرت سالم به دنیا می«مدعاست: 
 .٢»کنند نصرانی یا مجوسی می

بر اثر تربیت درست، از پیشتازان تصدیق و ایمان به  ج دختران پیامبر اکرم
وضعیت  رسالتش بودند و این چنین خانه پیامبر در نخستین جایگاه قرار داشت و

تواند در پرتو  برای مسلمانان از آن جھت که می ج حاکم در خانواده پیامبر اکرم
ای داشته باشد و برای غیرمسلمانان و کسانی که  رھنمودھای آن زندگی سعادتمندانه

 ۀدانند و به پیامبر به عنوان نبی ایمان دارند، الگو و نمون خدا را پروردگار خود می

                                           
 .۴۵ھمان، ص  -١
 .۴۶العھد النبوی، ص  يالمراة ف -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٦

 

کاملی در صداقت و راستگویی است. آنچه در منھج الھی روشن است اینکه تربیت و 
اصالح و تربیت است و پس از آن نوبت تربیت  ۀپرورش فرد و خانواده صالح، اولین حلق

ای قائل شده است؛ زیرا او  رسد. از این رو اسالم به تربیت فرد اھمیت ویژه جامعه می
شود و چون خانواده، فرد را از بدو تولد در  وب میخشتی محکم در بنای جامعه محس

گذراند عالوه بر آن تمام  اش را در آن می پذیرد و مدت درازی از زندگی کانون خود می
ھا و صفات و ابعاد شخصیتی  ھا و ویژگی دوران زندگی فرد را در احاطه دارد و نشانه

است؛ پس ھر گاه این گردد و واسطه بین فرد و جامعه  آن مشخص می ۀفرد به وسیل
 .١نماید واسطه، سالم و قوی باشد ھر دو جنبه، فرد و جامعه را سالم و قوی می

از دیدگاه اسالم، خانواده از اھمیتی فوق العاده برخوردار است بنابراین، معیارھا و 
مالکھایی که برای آن قرار داده است، ضامن رشد و بقای آن خواھد بود و آن را به 

ای قوی در ساختار جامعه و دولت اسالمی باشد؛  دھد که حلقه سوق میسمت و سویی 
 .٢چراکه تالش این دو نھاد، ایجاد تمدن خدایی در دنیا است

شود؛ زیرا تقدیر  این اھتمام به خانواده از گامھای نخست دعوت اسالمی آشکار می
ه) تا اسالم، الھی چنین بود که اولین کسی که به اسالم ایمان آورد، زنی باشد (خدیج

ھای اسالم در خانواده استوار  از جایگاه زن تقدیر به عمل بیاورد و دانسته شود که پایه
گردد و بودن کودکی در میان پیشتازان به اسالم به نام علی اشاره به این دارد که   می

دھد تا با پیمودن  ھای جدید نیاز دارد و به نسل نوباوگان اھمیت می دعوت به شکوفه
 ٣ل درست برای ساختن جامعه و سپس دولت و بعد از آن امپراطوری اسالمیمراح

قدم بردارد. با تأمل و تفکر در این موضوع که پس از بعثت، این دعوت در مراحل اولیه 
ای چون زید بن حارثه و کودکی چون علی بن  و نخست به زنی مانند خدیجه و برده

است، به این نتیجه خواھیم رسید که طالب و دیگر خانواده پیامبر عرضه شده  ابی
دعوت اسالمی خطابی است به ھمه مردم کوچک و بزرگ، مرد و زن، آقا و برده؛ پس 
تمامی قشرھای جامعه از قبیل مردان و زنان، کودکان و بردگان باید نقش خود را در 

 .٤ساختن اجتماع و برپایی دولت و گسترش تمدن ایفا نمایند

                                           
 .۲۰۸دولة الرسول من التکوین حتی التمکین، کامل سالمه، ص  -١
 ھمان. -٢
 .۷االخوات المسلمات و بناء االسرة المسلمه، محمود الجواھری، ص  -٣
 .۲۰۸دولة الرسول من التکوین حتی التمکین، ص  -٤



 ١٤٧  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 س  اسالم ابوبکر صدیق -۵
 ج ابوبکر صدیق از میان مردان آزاد و اشراف، نخستین کسی بود که به پیامبر اکرم

قبل از بعثت بود که در مورد او  ج ترین یاران پیامبر اکرم ایمان آورد. او از صمیمی
ام مگر اینکه متردد  ھیچ کس را به اسالم فرا نخوانده«رسول خدا فرموده است: 

درنگ  اسالم دعوت دادم، بیجز ابوبکر که چون او را به کردند؛ به  شدند و فکر می می
 .١»پذیرفت

رود.  ابوبکر رفیق رسول الله و در واقع یکی از حسنات آن حضرت به شمار می
مسلمان  ۀاسالم آوردن او، اسالم آوردن یک نفر نبود؛ بلکه مسلمان شدن او به منزل

ه مھمی برخوردار بود؛ شدن یک ملت بود؛ چراکه ابوبکر در میان قریش از جایگا
او مردی دوست داشتنی و نرم خو و مورد پسند «چنانکه ابن اسحاق نوشته است: 

گاھی داشت و خوب و بد آن را می دانست.  قریش بود. به انساب قریش بیش از ھمه آ
اش تجارت بود و به اخالق خوب و نیکوکاری شھرت داشت. مردان قومش نزد او  پیشه

گاھی و تجارتش و مجالست خوش و به خاطر خوبیھای زیادآمدند و به خاطر  می ی آ
 .٢»داشتند که داشت، او را دوست می

ھای خدا بود که برای پیامبرش ذخیره کرده بود.  ای از گنجینه ابوبکر گنجینه
تر  امت من از دیگران مھربان ابوبکر نسبت به«در مورد او فرموده است:  ج پیامبر اکرم

شد و ابوبکر بھره  ھا نزد اعراب شمرده می ترین دانش علم انساب و تاریخ از مھم .»است
کردند که ابوبکر به نسب قریش از  فراوانی از این دو دانش داشت. قریش اعتراف می

گاه گاھی داشت. طبقه فرھنگی به  تر است و از تمامی جنبه ھمه آ ھای تاریخ قریش آ
مند شوند، آنان نخبگان فکری و فرھنگی  وی بھرهآمدند تا از دانش  مجلس ابوبکر می

ھا را از ابوبکر فرا بگیرند. طبقه کارگر و دامدار مکه  بودند که دوست داشتند این دانش
نیز از کسانی بودند که به مجلس ابوبکر آمد و شد داشتند. اگر ابوبکر اولین تاجر مکه 

احبان منافع و عموم مردم به دلیل ترین تاجران مکه بود بنابراین، ص نبود، اما از معروف
خو و مھربان بود که  کردند و او میزبانی خوش اش نزد او رفت و آمد می اخالق پسندیده

گرفت. کوتاه سخن اینکه  شد و با آنان انس می از آمدن مھمانانش شاد و خوشحال می

                                           
 .۲۸۴، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۳۷۱، ص ۱، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
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ایشان از ای با ابوبکر سر و کار داشتند و  طبقات و قشرھای مختلف جامعه مکه به گونه
. بنابراین وقتی داعی اسالم ١ای بود نظر علمی، ادبی و اجتماعی دارای جایگاه ویژه

 اند از:  مکه دعوت او را پذیرفتند که عبارت ۀشد، نخبگان جامع

 در سن سی و چھار سالگی. س عثمان بن عفان -

 عنه در سی سالگی. س عبدالرحمن بن عوف -
 در ھفده سالگی. س سعد بن ابی وقاص -
 در دوازده سالگی. س زبیر بن عوام -
 .٢در سیزده سالگی س طلحه بن عبیدالله -

بودند که آنان را به  س ھای درخت دعوت ابوبکر این پنج قھرمان، نخستین میوه
آمدند و  ج اسالم دعوت داد و آنھا دعوت او را پذیرفتند و یکی یکی نزد پیامبر اکرم

و خداوند توسط این گروه، پیامبرش را ھای دژ دعوت را تشکیل دادند  نخستین پایه
یاری نمود و به دنبال آنھا مردم یکی پس از دیگری به اسالم گرویدند و ھر یک از این 
افراد، طالیه داران دعوت به دین خدا بودند. گرچه تعدادشان اندک بود ولی دژ محکم 

یچ کس به رفتند و در تاریخ اسالم پس از آنھا ھ دعوت و رسالت اسالم به شمار می
 .٣جایگاه آنھا دست نخواھد یافت

در حرکت و دعوت ابوبکر به خدا، تصویری از ایمان به دین و اجابت به ندای خدا و 
گیرد تا اینکه  ای آرام نمی  شود؛ تصویری از انسان مؤمنی که لحظه پیامبرش مجسم می

و احساسات آنچه او به آن ایمان دارد، در دنیا محقق شود و حرکتش از روی عاطفه 
نیست که خیلی زود خاموش شود و از بین برود؛ بلکه فعالیت و نشاط ابوبکر و حماسه 
و خروش ایمانی او تا دم مرگ ھمچنان ادامه داشت، بدون اینکه ضعیف بشود و یا 
خسته و ناتوان گردد و از آنجا که افراد دارای مقام و جایگاه اجتماعی، اثر بزرگی در 

نصار برای دعوت دارند بنابراین، تأثیر مثبت ابوبکر برای اسالم بدست آوردن یار و ا
 .٤بیشتر از دیگران بوده است

                                           
 .۱۱۵، ص ۱التربیة القیادیه، غضبان، ج  -١
 .۱۱۶، ص ۱ھمان، ج  -٢
 .۵۳۳، ص ۱محمد رسول الله، عرجون، ج  -٣
 .۶۲الوحی و تبلیغ الرساله، یحیی الیحیی، ص  -٤
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و محبتش که تا قبل از بعثت، فقط براساس روابط  ج ھمراھی ابوبکر با پیامبر اکرم
خویشاوندی و اخالقی بود، بعد از بعثت به محبتی براساس ایمان و ھمکاری در امر 

ه بر آنکه پیامبر دارای روحیه قوی و جایگاه بلند در پیشگاه دعوت تبدیل شد و عالو
. ١خدا و مردم بود، از منزلت ابوبکر و آشنایی او با مردم در دعوت خود استفاده نمود

[دعوت به صورت پنھانی و فردی براساس گزینش و انتخاب عناصری که شایستگی آن 
ت. گروھی که به زودی برای را داشت که گروه مؤمنان از آن تشکیل شود، ادامه یاف

کرد و دولتی که به  اقامه دولت اسالم و دعوت مردم به سوی پروردگار باید کوشش می
 داد. مانند ارائه می  الھی و بی زودی تمدنی

 مرحله دوم -۶
بعد از اسالم آوردن مسلمانان صدر اسالم، اولین کسانی که در مرحله دوم ایمان 

بن جراح، ابوسلمه عبدالله بن عبداالسد بن مخزوم  ةعبیدآوردند، عبارت بودند از: ابو
بن مره پسر عمه پیامبر (بره دختر عبدالمطلب ...)، ارقم بن ابی االرقم مخزومی، 
عثمان بن مظعون جمحی، عبیده بن حارث بن عبدالمطلب، سعید بن زید بن عمرو بن 

خطاب)، اسماء نفیل، قدامه، عبدالله بن قصی، فاطمه بنت خطاب (خواھر عمربن 
 .٢دختر ابوبکر صدیق و خباب بن ارت ھم پیمان بنو زھره

 سوم ۀمرحل -۷
سوم، عمیر بن ابی وقاص برادر سعد، عبدالله بن مسعود، ابن الحارث بن  ۀدر مرحل

شمخ بن مخزوم بن ھذیل، مسعود بن القاری یعنی مسعود بن ربیعه بن عمرو و ابن 
ردند و سلیط بن عمرو و برادرش حاطب بن سعد بن عبدالعزی بن حماله اسالم آو

عمرو و عیاش بن ابی ربیعه و زنش اسماء بنت سالمه و خنیس بن حذافه السھمی و 
عامر بن ربیعه ھم پیمان آل خطاب و عبدالله بن جحش و برادرش احمد و جعفر بن 
ابی طالب و زنش اسماء بنت عمیس و حاطب بن حارث و زنش فاطمه بنت مجلل و 

خطاب بن حارث و زنش فکیھه بنت یسار و برادرشان معمر بن حارث و سائب برادرش 
بن عثمان بن مظعون و مطلب بن ازھر و زنش رمله بنت ابی عوف و نحام بن عبدالله 

                                           
 .۳۹۸خاتم النبیین، ابی زھره، ص  -١
 .۲۱۲دولة الرسول من التکوین الی التمکین، ص  -٢
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بن اسید و عامر بن فھیر غالم آزاد شده ابوبکر و فھیره و مادرش، که غالم طفیل بن 
داری و آزاد گردید، و خالد بن سعید حارث بن سخبره بود و توسط ابوبکر صدیق خری

بن عاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی و زنش امینه بنت خلف و ابو 
حذیفه بن عتبه بن ربیعه بن شمس و واقدبن عبدالله بن عبد مناف و خالد بن عامر و 

که  عاقل و ایاس فرزندان بکیر بن عبدیا لیل و عمار بن یاسر ھم پیمان مخزوم بن یقظه
ھا  به قول ابن ھشام عنسی و از قبیله مذحج بوده است و صھیب بن سنان که از رومی

پیش از ھمه اسالم آورد و از جمله پیشگامان اسالم ابوذر غفاری و برادرش انیس و 
 .١مادرش بودند

ھمچنین بالل بن رباح حبشی از پیشگامان بود و سایر پیشگامان اسالم، ھمه از 
 .٢قریش بودند و ابن ھشام آنھا را بیش از چھل نفر بر شمرده استھای مختلف  تیره

گوید: سپس زنان و مردان، یکی پس از دیگری به اسالم گرویدند تا  ابن اسحاق می
 .٣شد اینکه خبر اسالم ھمه جای مکه را فرا گرفت و از آن سخن گفته می

به این نتیجه با بررسی موقعیت اجتماعی نخستین کسانی که به اسالم گرویدند، 
اند و آن گونه که دشمنان اسالم وانمود  رسیم که آنان، از منتخبان قبایل خود بوده می
خواستند با  اند که می کنند که پیشتازان اسالم، از عقب ماندگان و بردگان بوده می

پذیرفتن اسالم، آزادی خود را باز یابند، امری نادرست است و نیز برخی از سیره نگاران 
شوند؛ چنانکه یکی  گویند، مرتکب این اشتباه می که از پیشگامان اسالم سخن میوقتی 

گوید: کسانی که در این مرحله اسالم را  نویسد: سیره به ما می از آنان در این مورد می
 .»٤اند، حکمت این چیست؟ اند، بیشترشان از فقرا و ضعیفان و بردگان بوده پذیرفته

سه سال از دعوت، حاصل تالش آن چھل مرد و زن بعد از گذشت «نویسد:  سپس می
بود که بیشترشان از فقرا و مستضعفین و بردگان آزاد شده یا بردگان غیرآزاد شده 

یب رومی و بالل حبشی قرار ھا مانند صھ بودند و در پیشاپیش آنھا ترکیبی از عجم
 .٥»داشتند

                                           
 .۲۸۷، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۲۶۲تا  ۲۴۵، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  -٢
 .۲۶۲ھمان، ص  -٣
 .۷۷، بوطی، ص فقه السیرة -٤
 .۷۹ھمان، ص  -٥
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آزاد شده به او ایمان گان گروھی از مردان ضعیف و زنان و برد«اند:  ھمچنین نوشته
 .١»آوردند

فقرا و مستضعفان و بردگان آزاد شده و  ۀنماید که مجموع پژوھش دقیق ثابت می
بردگان در قید بردگی و تعدادی از عجمھا سیزده نفر بودند و این تعداد شمار کلی 

 ۀداد. آنھایی که ایمان آوردند ھیچ کدام انگیز اند، تشکیل نمی کسانی را که اسالم آورده
ادن منافع مادی دنیوی نداشتند؛ چراکه پذیرفتن اسالم برای آنھا به معنی از دست د

رفت. آنھا اسالم را به دالیل گوناگون پذیرفته بودند؛ چراکه آنھا اسالم را  به شمار می
پنداشتند و درصدد خشنودی خداوند و یاری رساندن پیامبرش بودند و  حق مطلق می

دانستند که در پذیرفتن این حق، برده و فقیر و ثروتمند با ھم فرقی ندارند و ابوبکر  می
 .٢در کنار ھم و با ھم قرار دارند شل و عثمان و صھیبو بال

گوید: ما منکر وجود ضعیفان و بردگان در میان مسلمانان  استاد صالح شامی می
صدر اسالم نیستیم، اما این موضوع که آنھا بیشترین تعداد پیشگامان را تشکیل 

بقاتی بود که بود، پس دعوت اسالم دعوتی ط اند، صحت ندارد و اگر چنین می داده می
ھایی که از  در آن ضعیفان و بردگان بر ضد قدرتمندان و ثروتمندان مانند سایرحرکت

اند. در حالی که مسلمانان اولیه از امتیازات طبقاتی   شوند، قیام کرده درون رھبری می
به شدت متنفر بودند. آنھا بر این اساس اسالم را پذیرفتند که با ھم برادر و در زیر 

ای از   حد قرار گیرند و این موضوع بیانگر قوت دعوت اسالم است که عدهپرچم وا
ھا را متحمل شدند؛  اشراف قوم به آن گرویدند و در راه آن، مصایب و ھتک حرمت

 .٣چیزی که قبًال برای آنھا اصًال اتفاق نیفتاده بود
برای ھای روشن و دلھای پاکی که خداوند آن را  اسالم در وجودھای پاکیزه و عقل

پذیرفتن اسالم آماده کرده بود، جای گرفت و صحت این ادعا اینکه قبل از ھمه، ابتدا 
خدیجه و ابوبکر و علی و عثمان و زبیر و عبدالرحمن و طلحه و ابوعبیده و ابوسلمه و 
ارقم و عثمان بن مظعون و سعید بن زید و عبدالله بن جحش و جعفر و سعد بن ابی 

ب و خالد بن سعید و ابوحذیفه بن عتبه و دیگران اسالم وقاص و فاطمه بنت الخطا

                                           
 .۳۰۱، ص ۱حدائق االنوار و مطالع االسرار، ابن الربیع، ج  -١
 .۴۰، صالح الشامی، ص معین السیرة -٢
 ھمان. -٣
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 .١آوردند و اینھا ھمه از سرداران و اشراف قبایل خود بودند

 در دعوت س ناپذیر بودن پیامبر اکرم خستگی 
با محور قرار دادن شماری از پیروان و یاران و خویشاوندان و  ج پیامبر اکرم

کسانی را که  ج در این دوران، پیامبران اکرماش ادامه داد.  دوستانش به دعوت پنھانی
داد و بدین  گویند، آنھا را به پذیرفتن اسالم دعوت می مطمئن بود دعوت او را لبیک می

گردید و اینھا بھترین کمک و یاور برای  ترتیب روز به روز بر تعداد پیروانش افزوده می
ای سخت  شدند و این مرحله دعوت به صورت پنھانی می ۀدر گسترش دایر ج پیامبر اکرم

بود. دعوت افرادی خاص در این دوران، بیانگر  ج و دشوار در حیات دعوت پیامبر اکرم
آمد؛ پس داعیان در مسیر دعوت به خاطر دور  وضعیت نامطلوب رشد دعوت به حساب می

کردند و ھم آشنایی  ت میبایست جانب احتیاط را رعای ماندن از آزار و اذیت کفار ھم می
داشتند؛ زیرا کسی که مسلمان  دادند، می کاملی از کسی که او را به اسالم دعوت می

کرد و آنھا قادر به انجام این اعمال در انظار  خواند و قرآن تالوت می شد، باید نماز می می
 .٢بردند ناه میھا و کوھھا پ خواستند نماز بخوانند به دره مردم نبودند؛ از این رو وقتی می

 نمود: د دعوت نکات زیرا رعایت مینیز برای پیشبر ج پیامبر اکرم

 امنیتی تدابیر -۱
آید. حتی  ھای بارز این مرحله به شمار می سری بودن و پنھان کاری دعوت از نشانه
ھا  نمودند و رسول الله از برخی مسلمان از خویشاوندان نزدیک خود آن را پنھان می

ھا برای آمادگی و تمرین اسالم، پنھان  کرد که این دسته درست میھایی  دسته
شدند، البته پنھان شدن آنان از روی ترس و بزدلی و خواری نبود؛ بلکه بر حسب  می

یارانش را در قالب  ج شدند. پیامبر اکرم کرد پنھان می آنچه برنامه الھی اقتضا می
شدند نزد  نفر وقتی مسلمان میداد. پس یک نفر و دو  ھای کوچکی سامان می دسته

شدند و مخارج  شدند و با او ھمراه می فردی که قدرت و ثروت بیشتری داشت جمع می
دادند که در آن ھر کس چیزی از  ھایی تشکیل می گردید. حلقه او نیز از آنجا تأمین می

 آموخت. قرآن را حفظ داشت، به کسی که حفظ نکرده بود می

                                           
 ھمان. -١
 االولون، سلمان العوده.الغرباء  -٢
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در تربیت پیروانش در پیش گرفته بود از قرآن کریم  ج اکرم ای که پیامبر روش و شیوه
پرداخت. آنھا در  به تربیت ھمه جانبه یارانش می ج گرفت. پیامبر اکرم سرچشمه می

شدند. بنابراین، در  زمینه عقاید، عبادات، اخالق و تالش برای حفظ امنیت خود، تربیت می
گویند؛ زیرا از اھداف  تدابیر امنیتی، سخن میبینیم که از اتخاذ  ھایی را می قرآن کریم آیه

مھم دعوت اسالمی این است که تمام افراد جامعه احساس امنیت کنند به خصوص صف 
نماید و برای حاکم کردن آن در جھان تالش  ای که از اسالم دفاع می سازمان یافته

ترده برای برقراری نماید، باید این احساس را داشته باشد. بنابراین اولین اقدامھای گس می
امنیت در مکه گزارده شد و با توسعه یافتن دعوت و رسیدن آن به حکومت، این امنیت 

 نماید، این گفته الھی است: ھای مکی که به این مفھوم اشاره می توسعه یافت و از آیه

ْ ٱ َبِ�َّ َ�ٰ ﴿ ِخيهِ َوَ� تَاْۡ�  ۡذَهُبوا
َ
ْ ِمن يُوُسَف َوأ ُسوا ْ مِ  َٔ َ�َتَحسَّ ۡوِح ُسوا ِۖ ٱن رَّ َ�  ۥإِنَّهُ  �َّ

ۡوِح  َٔ يَاْۡ�  ِ ٱُس ِمن رَّ  .]۸۷وسف: ی[ ﴾٨٧ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإِ�َّ  �َّ
ای فرزندانم! بروید و به جستجوی یوسف و برادرش بپردازید واز رحمت خدا ناامید «

 .»شوند مگر کافران مباشید؛ چراکه از رحمت خدا ناامید نمی
شود که یعقوب از فرزندانش خواست که درصدد  از این آیه، چنین استدالل می

شود که حداقل یکی از  جستجوی یوسف و برادرش برآیند و از این آیه ثابت می
آوری  آوری اطالعات از دیگران را درست دانسته است. جمع پیامبران خدا، جمع

شود و یعقوب براصل  معلومات از عناصر اساسی در دانش اطالعاتی شمرده می

ناامید « .]٨٧وسف: ی[ ﴾ُس  َٔ َ� يَاْۡ� ﴿گوید:  نماید و می آوری اطالعات تأکید می جمع

آوری اطالعات در مورد کسی  در جمع ج شکی نیست که اصحاب پیامبر اکرم .»نشوید
کردند و رھبری این مسائل بر  خواستند او را به اسالم دعوت دھند، کوتاھی نمی که می

ای ترتیب داد که  دستگاه امنیتی گسترده ج بود بنابراین، پیامبر اکرم ج پیامبر اکرم ۀعھد
 پرداخت تا اصل پنھان کاری را تضمین نماید. به ارتباط منظم بین رھبری و نیروھا می

 ھای مکی قرآن آمده است: در این مورد در آیه

ۡختِهِۦ َوقَالَۡت ﴿
ُ
يهِ� َ�َبُ�َۡت بِهِ  ِ� ۡمَنا َعلَۡيهِ ١١َعن ُجُنٖب َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ  ۦقُّصِ وََحرَّ

ۡهِل َ�ۡيٖت يَۡ�ُفلُونَهُ  لَۡمَراِضعَ ٱ
َ
ٰٓ أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
 ۥلَُ�ۡم وَُهۡم َ�ُ  ۥِمن َ�ۡبُل َ�َقالَۡت َهۡل أ

 .]۱۲-۱۱[القصص:  ﴾١٢َ�ِٰصُحونَ 
سی را زیر نظر مادر موسی به خواھر موسی گفت: اورا دنبال کن. او دورا دور، مو«
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داشت بدون اینکه آنان بدانند و ما پیش از آن، دایگان را از او بازداشتیم (خواھر و 
ای رھنمود کنم که برایتان او را سرپرستی کنند  موسی) گفت: آیا شما را به اھل خانه

 .»و خیرخواه و دلسوز او باشند
 ھای فوق، به نکات ذیل پی خواھیم برد:  بار بررسی آیه

 نماید:  آوری اطالعات استفاده می موسی برای حفاظت فرزندش از اصل جمعمادر  -۱

ۡختِهِۦ َوقَالَۡت ﴿
ُ
يهِ  ِ�  .]۱۲-۱۱[القصص:  ﴾قُّصِ

 .»به خواھر موسی گفت: او را دنبال کن«
 ری اطالعات.آو تقصی یعنی تعقیب و جمع

آوری اطالعات، مورد اعتماد و  انتخاب عنصر امانتدار و عالقمند به جمع -۲

ۡختِهِ ﴿امانتدار باشند 
ُ
يهِ  ۦَوقَالَۡت ِ� پس مادر موسی  .]١٢-١١[القصص:  ﴾قُّصِ

کسی دیگر غیر از خواھر موسی را انتخاب نکرد؛ زیرا خواھر موسی به دلیل 
ار بود و از جانش برای اینکه منفعتش ملحوظ بود، ھم عالقمند و ھم امانتد

آوری اطالعات و به دست آوردن اخبار مایه گذاشت. پس عنصری که در  جمع
شود، باید از جانش مایه بگذارد و به مصلحتی  عملیات اطالعاتی فرستاده می

 که به سوی آن فرستاده شده است، عالقمند باشد.

 ۀرا از کلمتعقیب و دنبال کردن بدون اینکه کسی متوجه این عمل گردد؛ زی -۳
ھوشیار بودن و عملی که توجه دیگران را برنینگیزد، استنباط » تقصی«

 گردد. چنانکه او موسی را دید بدون اینکه آنھا احساس کرده باشند. می

 آوری اطالعات: دقت نگاه و قوت فراست ھنگام جمع -۴

 .]۱۱[القصص:  ﴾َعن ُجُنٖب َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ  بِهِۦ َ�َبُ�َۡت ﴿

آوری اطالعات عصر حاضر  موسی به نوعی از خبر چینی و جمعخواھر  -۵
پرداخت که عبارت است از تخریب فکری. چنانکه وقتی دید که آنھا توانایی 

 شیر دادن را ندارند گفت:

ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َقالَۡت  ُل َ�بۡ ﴿
َ
ٰٓ  أ ۡهلِ  َ�َ

َ
 ﴾َ�ِٰصُحونَ  ۥلَُ�ۡم َوُهۡم َ�ُ  يَۡ�ُفلُونَُهۥ َ�ۡيتٖ  أ

 .]۱۲[القصص: 
ای راھنمائی کنم که برایتان او را سرپرستی کنند و خیرخواه  آیا شما را به اھل خانه«

 .»و دلسوز او باشند
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ھا بگیرد و نزد مادرش برگرداند. بدون  خواست با این سخن، موسی را از دایه او می
 اینکه آنھا احساس کنند که مادر موسی با وی نسبتی دارد.

آوری اطالعات. چنانکه خواھر  پس از جمعکوشش برای رسیدن به ھدف  -۶
موسی به این اکتفا نکرد که فقط جای موسی را شناسائی بکند؛ بلکه اخبار را 

گیری کرد و محل موسی را شناسائی و تالش نمود تا او را به مادرش  پی
 .١برگرداند و موفق ھم شد

در مسیر  ھا در وجود اصحاب، حس تالش برای حفظ امنیت و مواظب بودن این آیه
در تمامی ابعاد و حتی در بعد امنیتی  ج پیامبر اکرم ۀدعوتگری را پرورش داد. سیر

آن از زمان تربیت افراد و بعد از قیام آن برای تمامی مسلمانان الگو است و دولتھای 
ھای امنیتی پیشرفته (در عصر حاضر) ھستند که از  مسلمان نیازمند تأسیس دستگاه

ھای یھودی و نصرانی و ملحدان حمایت کند وصف  برابر دشمن اسالم و مسلمانان در
مسلمانان را از اینکه دشمنان در آن وارد شوند و خلل ایجاد کنند حفاظت نماید و 

ھای  ھای مخالفان اسالم باشد تا رھبر از اطالعاتی که دستگاه مراقب کارھا و دسیسه
ھا باید براساس منبع  دستگاه دھند، استفاده کند و این امنیتی مؤمن به او ارائه می

ای واال باشد که  قرآن کریم و سنت نبوی تأسیس گردد و اخالق مردان آن نمونه
 ی مسلمانان در آن نماد پیدا کند.ویژگیھای مردان امنیت

دارد؛  اھمیت دادن مسلمانان به این امر، آنان را از یورش ناگھانی دشمن مصون می
ف خود و دشمن و تقویت نقاط مثبت خودت، اگر زیرا با شناسایی نقاط قوت و ضع«

صد معرکه به راه بیندازند جای ترس وجود ندارد و ھرگاه نقاط ضعف و قوت خودت را 
بشناسی و درصدد شناسایی این نقاط در وجود دشمن برنیایی، در ھر معرکه با شکست 

 .٢»ه خواھی شدمواج
اوضاع را پیگیری و به اطالع در تاریخ بشر ایجاد دستگاه امنیتی و اطالعاتی که 

رھبر برساند، کار جدیدی نیست و ھمچنین در تاریخ مسلمانان از زمان نبوت و خالفت 
راشده تا به امروز سابقه و ریشه دارد. از عوامل مھم قدرت این است که به این امر به 

ای شایسته توجه گردد و سطح آن باال برده شود و تشکیالت آن متناسب با  گونه

                                           
 .۱۱۲ - ۱۱۱االسالم، ص  ياالستخبارات العسکریة ف -١
 .۳۱۱ھمان، ص  -٢
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 .١تضای زمان پیش بروداق
گاھی داشت و آنھا را به دسته ج پیامبر اکرم ھای  از تمام جوانب تربیتی اصحابش آ

متفاوتی تقسیم نمود: به عنوان مثال فاطمه بنت خطاب و ھمسرش سعید بن زید که 
بود در یک خانواده با نعیم بن عبدالله نحام بن عدی  س پسر عموی عمر بن خطاب

آنھا خباب بن ارت بود. آنھا به خواندن قرآن و رعایت تجوید و یاد گرفتن بودند و معلم 
کردند؛ بلکه ھدفشان فھمیدن قرآن و درک  مخارج حروف و زیاد خواندن آن اکتفا نمی

 .٢امر ونھی آن و عمل نمودن به آن بود
 داد و تمامی اقدامات ریزی دقیق و سازمان یافته اھمیت می به برنامه ج پیامبر اکرم

داد و کامًال  ای منظم و حساب شده انجام می ھای خویش را براساس برنامه و فعالیت
شود  دانست که به زودی، روزی خواھد آمد که به دعوت آشکار مأموریت داده می می

ای دشوار خواھد بود. بنابراین، برای پرورش چنین گروه مومن و سازمان  که مرحله
با آنان ارتباطی گسترده و عمیق باشد و  ج بر اکرمای نیاز بود که ارتباط پیام یافته

 ج شد و بر این اساس پیامبر اکرم بایست این ارتباطھا در مکانی خاص سازماندھی می می
دانست که این کار  و یارانش خانه ارقم بن ابی ارقم را انتخاب نمودند؛ زیرا پیامبر می

باید رھبر و مربی با پیروانش به دقت کامل در سری بودن جریان وتنظیم نیاز دارد و 
ای و منظم رھبر  در مکانی دور از انظار عمومی، دیدار نماید و استمرار دیدارھای مرحله

و سربازانش، بھترین وسیله برای تربیت عملی و تربیت تئوریک و ساختن 
ای که در آینده بتوانند رھبری دعوت را به عھده داشته باشند،  ھای دعوتگرانه شخصیت

یارانش را  ج نماید که پیامبر اکرم از جمله عواملی که بر این موضوع داللت می بود و
ھا گردند، این است که آن  دولت و حامالن دعوت و رھبران ملت ۀکرد و سازند آماده می

کوشید و تنھا مسئله دعوت به این  حضرت برای حفاظت این روابط سری و دقیق، می
واست دعوت را به مردم برساند، بھترین مکان، خ ھمه حساسیت نیاز نداشت و اگر می

شدند، اما مسئله غیر از این بود، باید  برای این امر، کعبه بود که قریش در آنجا جمع می
نماید  پنھان کاری کامًال در تنظیم حاکم باشدو مکانی که در آن با اصحابش دیدار می

ت کامال پنھان کاری نمایند و نیز کامًال سری باشد و نیز در عبور و مرور به محل مالقا

                                           
 .۳۱۱القرآن، علی صالبی، ص  يفقه التمکین ف -١
 .۹۶، د، عبد الغفار محمد عبدالعزیز، ص الدعوة االسالمیة -٢
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 .١این اختفا را رعایت نمایند

 خانه ارقم بن ابی ارقم، مقر فرماندھی -۲
ارقم به عنوان اولین مقر  ۀاند که انتخاب خان مؤلفان کتابھای سیره بر این عقیده

 فرماندھی بعد از برخورد میان مسلمانان و مشرکان بود که در آن برخورد، مھارت 
 ج اصحاب پیامبر اکرم«گوید:  نمایان گردید. ابن اسحاق می س وقاصسعد بن ابی 

رفتند تا نماز خود را از قومشان پنھان  ھا می خواستند نماز بخوانند به دره وقتی می
 ج نمایند. در یکی از روزھا وقتی سعد بن ابی وقاص با تعدادی از اصحاب پیامبر اکرم

، ناگھان گروھی از مشرکان به آن جا آمدند و خواند ھای مکه نماز می ای از دره در دره
اعتراض کردند و با ھم درگیر شدند. سعد بن ابی وقاص سر مردی از مشرکان را با 

 .٢»ن خونی بود که در اسالم ریخته شدشتر زخمی کرد و این اولی ۀاستخوان چان
آمدند و  ارقم مرکز جدیدی برای دعوت بود که مسلمانان در آن گرد ھم می ۀخان

گرفتند و به سخنانش گوش فرا  را از او یاد می ج ھای نازل شده بر پیامبر اکرم آیه
نمود و آنھا تمامی  انداخت و برایشان قرآن تالوت می دادند و او آنھا را به یاد خدا می می

کردند، پس او آنھا را زیر نظر خود  خود را برای او بیان میھا و آرزوھا و وضعیت  خواسته
 .٣شدند می ج نمود و این گروه، باعث خشنودی و روشنی چشم پیامبر اکرم تربیت می

 ترین ویژگیهای تربیت یافتگان صدر اسالم مهم
نخستین مسلمانان صدر اسالم، دارای ویژگیھای بارز و مھمی بودند که این ویژگیھا 

ھای استواری به سوی ساخته شدن شخصیت  با گام ج د تا پیامبر خداموجب گردی
مسلمان قدم بردارد؛ شخصیتی که بتواند دولت اسالمی را تأسیس نماید و تمدنی جدید و 

 توان به امور ذیل اشاره نمود: پیشرفته بسازد. از بارزترین ویژگیھای این گروه می

 پذیرش وحی و تبعیت از آن -۱
و کامل در عقاید، قوانین، آداب و غیره از طریق وحی که ھمان  علم و فقه صحیح

ھای خدا و صفات و  این کار به شناخت نام ۀگردد و الزم قرآن و سنت است، حاصل می
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افعالش و آنچه برای خدا واجب است و صفاتی که خداوند از آن پاک است و علم به 
وانین مجمل و مفصل و احکام مالئکه، کتاب، پیامبران، آخرت، بھشت، جھنم، علم به ق

متعلق به مکلفان و علم به راه و روش صحیحی که در سایر حاالت باید آن را در پیش 
گرفت، بستگی دارد تا در خشم و خشنودی؛ فقر توانگری، امنیت و ناامنی؛ خیر و شر؛ 
صلح و جنگ و خالصه در تمامی احوال، پایبند دلیل شرعی باشد و پایبندی به دلیل 

 .١روش کسانی است که از ایمان صحیح و واقعی برخوردار ھستند شرعی
 فرماید: خداوند می

نۡ ﴿ ٓ  َوِممَّ ةٞ  َخلَۡقَنا مَّ
ُ
 .]۱۸۱[األعراف:  ﴾١٨١َ�ۡعِدلُونَ  ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ بِٱ َ�ۡهُدونَ  أ

کنند و بدان دادگری  و در میان آفریدگانمان افرادی ھستند که به حق دعوت می«

 .»نمایند می
بیشتر از دیگران پایبند دلیل و وحی بودند و بیش از ھمه  ج رسول خدااصحاب 

 شدند و این به چند دلیل بود: می تسلیم آن
شان پاک بود و از ھر گرایش و خواسته و ھوای نفسانی خالی بود و  دلھای – الف

گفتند، آمادگی داشت و به سخنان خدا و  کامًال برای پذیرفتن آنچه خدا و پیامبرش می
پیامبرش یقین داشتند و بدون اینکه تردید یا اینکه از آن قصد سرپیچی داشته باشند، 

 دانستند. م میرسولش را بر خود ملزاطاعت نمودن از خدا و 
 ج از آنجا که زندگی آنان با نزول شریعت و وحی و ھمراھی آنان با پیامبر اکرم – ب

گاه تر بودند و طبیعی است که  مقارن شده بود بنابراین، به شأن نزول آیه و احکام از ھمه آ
گاھی از محیط و احوال نزول وحی از بزرگ  ترین اسباب فھمیدن و درک شریعت است. آ

براثر گرفتار شدن مسلمانان به  -قرآن و سنت -در اکثر اوقات نزول نصوص – ج
گرفت، از این رو نصوص شریعت، به طور  مشکالت فردی و اجتماعی صورت می

گذاشت؛ چون  ترین اثر را در آنھا می داد و بزرگ مستقیم آنھا را مورد خطاب قرار می
از طرفی دیگر آنھا از ھر نظر  پرداخت که تازه رخ داده بود و نصوص به حوادثی می

آمادگی کامل را برای پذیرش نص و متأثر شدن از آن را داشتند و مانند بارانی بود که 
 آمد. آب و علف فرود می بر زمین خشک و بی

                                           
 .۸۳صفة الغرباء، سلمان العوده، ص  -١



 ١٥٩  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

آنان را از کوششی که بعدھا برای تشخیص  ج ھم عصر بودنشان با پیامبر اکرم –د 
نیاز کرده بود. بنابراین،  نیاز پیدا کردند، بینصوص و تمیز دادن صحیح از ضعیف به آن 

ھا و غیره نداشتند و  آنھا نیازی به شناسایی سلسله اسناد و شناخت رجال و علت
تشخیص و شناسایی نصوص صحیح از غیر صحیح برای آنھا امری دشوار نبود. 

 شدند. بنابراین، در ثبوت نص دچار تردید نمی

 ایمانتأثر روحی عمیق از وحی و  -۲
دیدگاه صحابه نسبت به علم صحیح این نبود که آن را فقط حقیقتی علمی و مربوط 
به عقل بدانند بدون اینکه با قلب و جوارح ارتباطی داشته باشد؛ بلکه علم آنھا به خدا و 
اسماء و صفات و افعالش، محبت خداوندی و پرستش او و اشتیاق به دیدارش و 

کرد و به دنبال آن  الھی در بھشت را در آنان ایجاد می ۀھرمندی از نگاه کردن به چ بھره
تعظیم خداوندی و ترسیدن از او و پرھیز از عذاب و مؤاخذی او را در وجودشان احیاء 

ھایی نزد خدا و به بھشت و رضوان خدا امیدوار کرده بود و  نمود و آنان را به پاداش می
علم به خدا و ایمان به او نزد آنھا کامل  نمود. پس آثار گمانشان را نسبت به خدا نیک می

محبت، بیم و امید. و علم آنھا به بھشت و دوزخ، آنان را به  :گردید که عبارتند از
ھای وحشتناک دوزخ بیمناک  نعمتھای جاودانگی بھشت، عالقمند نمود و از عذاب

تنش ساخت. پس دلھایشان در میان نعمتی که امید آن را داشتند و برای از دست رف
ھراسیدند قرار  کردند و از گرفتار شدن به آن می ترسیدند و عذابی که از آن پرھیز می می

ھایشان، با ترس و امید، به آخرت وابسته بود. گویا با چشمان خود  داشت. بنابراین، دل
دیدند و علم آنھا به تقدیر  رستاخیز، صحرای قیامت، ترازو، صراط، بھشت و جھنم را می

اند،  توکل بر خدا، توکل نکردن بر اسباب، شادمان نشدن به آنچه داده شدهباعث شد که 
اند و زیبا خواستن از خدا، در وجودشان ریشه  تأسف نخوردن بر آنچه از آن محروم مانده

بدواند. ھمچنین به خاطر علم به تقدیر، نھال شجاعت و اقدام در نفوسشان کاشته شد و 
گردید که از دنیا رویگردان و به آخرت روی بیاورند و علم به مرگ و ایمان به آن باعث 

ھمواره حریص به انجام دادن اعمال صالح باشند؛ چون مرگ به انسان نزدیک است و 
ترین ھدف در  داند مرگش چه ھنگام فراخواھد رسید و این مفاھیم روحی، بزرگ نمی

آن علم نه تنھا  روند و ھرگاه علمی فاقد این مفاھیم باشد، تحصیل علم به شمار می
 .١آور خواھد بود ای در دنیا و آخرت نخواھد داشت؛ بلکه زیان  فایده
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بزرگی داشتند؛ زیرا ایمان آنھا از ایمان دیگران  ۀاصحاب از این مفاھیم روحی بھر
تر بود و آنھا این ایمان تازه را که گرد و غبار ھواھای نفسانی و غفلت  دارتر و کامل ریشه

 .١فرا گرفته بودند ج د، از پیامبر اکرمبر آن ننشسته بو
اصحاب رسول خدا، سوارکاران روز و عبادتگزاران شب بودند. علم، ایمان حقیقی و 

معامالت، کشاورزی،  :فروتنی برای خدا، آنان را از پرداختن به کارھای دنیوی از قبیل
داشت  ازدواج، پرداختن به امور خانواده و فرزندان و دیگر نیازھایی که داشتند باز نمی

و وجود آنان عاری از کبر و خودپسندی بود، اّما متأسفانه این بیماری گریبانگیر 
پسندند و اعمال دیگران  ای که فقط خود را می بسیاری از مسلمانان شده است، به گونه

انگارند و ارزشی برای آن  کنند و تالشھای آنان را در راه دین ناچیز می تحقیر میرا 
دانند  ایستند که تنھا خود را بزرگ می قائل نیستند؛ پس در حالی در محراب عبادت می

بینی منبع تمام زشتیھای اخالقی و سبب نابود شدن اعمال  غافل از اینکه خود بزرگ
 باشد. صالح می

 در پرورش رهبران ج اکرمتأثیر پیامبر 
تعلیم و تربیت بود که تاکنون بشر شناخته  ۀترین مدرس خانه ارقم بن ابی ارقم بزرگ

ترین مدرسه است که معلم آن، استاد تمام بشر و شاگردانش،  است. از آن جھت بزرگ
داعیان و راھنمایان و فرماندھان مخلصی بودند که بشر را از قید بردگی آزاد نمودند و 

به طور مستقیم تحت انسانھا را از تاریکیھا به سوی نور ھدایت نمودند و آنان خود نیز 
ای که نه کسی قبل از آنھا آن طور تربیت شده بود  تعالیم پروردگار تربیت شدند به گونه

 .٢و نه پس از آنھا تربیت خواھد شد
ارقم، خداوند به پیامبرش توفیق داد تا تربیت نخستین گروه از شاگردانش  ۀدر خان

ای جاھلیت به نور ایمان ھدایت را برعھده بگیرد. کسانی که خدا، آنھا را از تاریکیھ
مردان و قھرمانان جھان و سازندگان تاریخ انسانی قرار داد که به تبلیغ  نمود و از بزرگ

ترین دعوتی که بشر آن را شناخته است، به پاخاستند. فارغ التحصیالن مدرسه  بزرگ
راساس روند؛ آنھا کسانی ھستند که دعوتشان ب مردان جھان به شمار می ارقم از بزرگ

دولت و تمدن و جھاد شکل گرفت. ھیچ گاه تاریخ، بعد از پیامبران و انبیاء فردی مانند 
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ابوبکر صدیق و عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و ... را سراغ 
 ۀاین مربی بزرگ توانست در آن مرحله پنھانی دعوت و در خان ج ندارد. پیامبر اکرم
مانندی را که پرچم توحید و جھاد و دعوت را به دوش  ایی و بیارقم مردان استثن

عربستان در برابرشان سر تسلیم فرود آورد و در نیم قرن به  ۀجزیر گرفت و شبه
 فتوحات بزرگی دست یافتند، تربیت نمود.

عملکرد رسول الله در سه سال اول دعوت، در انتخاب عناصر و تربیت و آماده 
و به دوش گرفتن رسالت، بسیار عاقالنه و ماھرانه بود؛ چون  ساختن آنان برای رھبری

برعھده گرفتن رسالتھای بزرگ و اھداف واالی انسانی کار کسی جز مردان بزرگ 
ترین  روزگار و دعوتگران قھرمان ونستوه نیست. بر این اساس خانه ارقم از بزرگ

زیدگان اصحاب مدارس و دانشگاھھای دنیا بود که رسول الله در آن مربی و برگ
آموز بودند. آنھا مفھوم سرباز بودن و سمع و  (پیشگامان نخستین)، محصل و دانش

نمودند و رھبر  طاعت و مفھوم رھبری و آداب و اصول آن را به صورت عملی تمرین می
بزرگ، سربازان و پیروانش را به توکل بر خدا و قاطعیت، پشتکار، خودسازی توصیه 

ھا را  ھا و ھمت پرداخت. این دیدار منظم، اراده علیم آنان میکرد و به تربیت و ت می
 .١کرد فدایی و ایثار تحریک می نمود و شاگردان را به جان تقویت می

نقطه آغاز نخستین حرکت تربیتی ربانی بر این اساس بود که فرد با رسول الله 
تحولی  شد، دعوت داده می ج کرد و به محض اینکه توسط پیامبر اکرم مالقات می

آمد و از تاریکی جھل و جھالت به نور و روشنایی ایمان  ناگھانی و عجیب در او پدید می
 ۀگشت و برای تحمل سختیھا و مشکالت در راه دین و عقید رسید و از کفر جدا می می

به دلیل اینکه  ج شد. کوتاه سخن اینکه شخصیت پیامبر اکرم جدید آماده و مصمم می
و متأثرکننده بود، اولین محرک در پذیرش اسالم بود و این امر به ای قوی  دارای جاذبه

این دلیل بود که تربیت ایشان به طور مستقیم براساس تعالیم خدا بود و خداوند او را 
ترین انسان روی زمین و نماد عظمت و شکوه قرار داده بود. مردم حتی قبل از  کامل

ند و دوستداران او ھمواره گرد شمع ستود داشتند و او را می بعثت او را دوست می
زدند و اکنون عالوه بر آن عظمت و شکوه، خود را پیامبر  وار حلقه می وجودش پروانه

گیرد معرفی نمود. مؤمنان تنھا او را برای اینکه محمد  خدا که وحی الھی را فرا می
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گین وحی که از جانب خدا بر پیامبر ا است دوست نمی  ج کرمداشتند؛ بلکه نسیم عطرآ
احساس  ج وی کرده بود و آنان در کنار پیامبر اکرم ۀشد، مؤمنان را شیفت نازل می

اند؛ پس او در عین اینکه انسان  کردند که در کنار وحی بزرگ الھی قرار گرفته می
کاملی بود، پیامبر خدا نیز بود و در عین اینکه پیامبر بود، انسان کاملی نیز بود و از 

با دوست داشتن پیامبر مرتبط بود. پس وجود رسول الله،  طرفی دیگر محبت خدا
احساسات و محور حرکت تمام عواطف و رفتارھا بود. این محبت که  ۀتمرکز ھم ۀنقط

 ۀمسلمانان صدر اسالم را به حرکت در آورد، کلید تربیت اسالمی و محور تمرکز و انگیز
 .١خیزش آنان بود

 خانه ارقم  محور اصلی تعالیم
ای  اصلی تعالیم خانه ارقم قرآن کریم بود. قرآن کریم، تنھا برنامه و اندیشهمحور 

یافت. جبرئیل آیات  محوری بود که فرد مسلمان براساس تعالیم آن تربیت و پرورش می
شنیدند و  می ج کرد و اصحاب آن را از پیامبر اکرم نازل می ج قرآنی را بر پیامبر اکرم

کرد و  کرد و در قلب و روح آنان رسوخ پیدا می پیدا می در رگھایشان مانند خون جریان
گشتند.  از آنجا که تعالیم پروردگار معیار اصلی در زندگی آنان بود، لذا از آن متأثر می

ھا، احساسات، اھداف، سلوک و  در نتیجه ھر یک از آنھا به انسانی جدید، با ارزش
نمود تا  کوشید و تالش می ت میبه شد ج شد. پیامبر اکرم آرمانھای نوینی تبدیل می

 .٢قرآن کریم تنھا محور اصلی تربیتی باشد تا اصحاب براساس تعالیم آن تربیت گردند
ترین و  ، در خانه ارقم فقط قرآن و رھنمودھای ایشان را بزرگج  یاران پیامبر اکرم

دانستند و قرآن تنھا منبعی بود که  ترین قانون دعوت و زندگی و تمدن می اساسی
گرفتند؛ پس قرآن، تنھا منبع فراگرفتن و کتاب زنده  فرا می ج شاگردان پیامبر اکرم

ای است که امت اسالم در آن درسھای زندگی را  دار مھربانی و مدرسه این امت و پرچم
 گیرد. فرا می

شدیدی رھنمودھای قرآن کریم را فرا  ۀبا جدیت و عالق ج یاران پیامبر اکرم
دند تا با دقت کامل به آن عمل نمایند و در تمام امور زندگی گرفتند و به شدت کوشی
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کردند. آنھا زندگی خود را بر اساس  فعلی و آینده خود از رھنمودھای آن استفاده می
رھنمودھای قرآن کریم، قرار داده بودند بنابراین، تصویری عملی برای این رھنمودھای 

ود که دعوتگران و رھبران ربانی از آن الھی ارائه دادند. پس قرآن کریم، مدرسه الھی ب
فارغ التحصیل شدند، نسلی که بشر نه در گذشته و نه در آینده نظیر آن را دیده است. 

 ۀآن امتی پدید آورد و به وسیل ۀخداوند، قران کریم را بر پیامبرش نازل نمود تا به وسیل
ھا را  ای را سامان دھد و ضمیرھا، اخالقھا و عقل آن دولتی تأسیس نماید و جامعه

تربیت نماید و عقیده، ایدئولوژی، اخالق و احساساتی را اساس نھد و از این مدرسه 
ھای عقیدتی، روحی، اخالقی، اجتماعی،  که در مقام زمینه ج یاران نخست پیامبر اکرم

 .١ه بودند، فارغ التحصیل شدندسیاسی و نظامی به برتری رسید

 ارقمی  علل انتخاب خانه
کردند که  کسی از اسالم آوردن ارقم اطالعی نداشت، از این رو آنان فکر نمی -۱

 پیامبر و یارانش در خانه ارقم با ھم دیدار داشته باشند.
ھاشم  ارقم بن ابی ارقم از قبیله بنی مخزوم بود که پرچم مبارزه و جنگ علیه بنی

بود به ذھن کسی خطور  کشید و اگر ھم اسالم آوردن ارقم معروف می به دوش می را
و یارانش با یکدیگر دیدار داشته باشند؛ زیرا این  ج کرد که در خانه او، پیامبر اکرم نمی

 به معنی مالقات در قلب صف دشمن بود.
به فکر  ارقم بن ابی ارقم در سن شانزده سالگی به اسالم گروید و روزی اگر قریش

ھای  افتادند که در خانه افتادند به این فکر نمی جستجو از مرکز تجمع اسالمی می
جوانان کم سن و سال اصحاب محمد به جستجو بپردازند؛ بلکه نگاه قریش و 

پنداشتند که  ھای بزرگان اصحاب معطوف بود. آنھا چنین می جستجوی آنھا به خانه
ھاشم یا خانه ابوبکر یا کسی دیگر باشد. بنابراین،  ھای بنی محل تجمع باید یکی از خانه

ای بود و ھرگز  انتخاب این خانه به عنوان محل تجمع از نظر امنیتی کار فوق العاده
 .٢قریش به این مکان یورش نبردند و محل دیدار پیامبر با یارانش را کشف نکردند

 

                                           
 .۲۳۵ھمان، ص  -١
 .۴۹، ص ۱المنھاج الحرکی، غضبان، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦٤

 

 های مسلمانان صدر اسالم ویژگی
ریزی سیاسی و  ان کاری و عمل انفرادی و برنامهمراحل اولیه دعوت براساس پنھ

تنھا برای شنیدن  ج محکم کاری استوار بود و انتخاب خانه ارقم از جانب پیامبر اکرم
ای برای تعلیم و  ارقم مرکز رھبری و مدرسه ۀھا نبود؛ بلکه خان نصیحتھا و موعظه

تربیت فردی  سازی زمینه برای دعوتگری و رھبری بود که براساس تربیت و آماده
داد  رفت و برخی از عناصر را به صورت ویژه مورد عنایت قرار می عمیق و آرام، پیش می

نمود تا برای برعھده گرفتن  و به صورت خاصی توجیھات تربیتی را بر آن متمرکز می
مسئولیت ھر یک از مسلمانان  ج مسئولیت دعوتگری و رھبری آماده شود. پیامبر اکرم

ای که ھر  آمیزی مشخص کرده بود، به گونه دقت و ساماندھی حکمت صدر اسالم را با
یک از آنھا با مسئولیتی که موظف به انجام آن شده بود، آشنایی داشت و تمامی 

نمودند و به احتیاط و مواظب بودن و پنھان  ویژگیھای دعوت و مراحل آن را درک می
 .١کاری و انضباط کامل پایبند بودند

تربیت مسلمانان در دوران مکی کامًال آرام و به صورت تدریجی و پنھانی تکمیل گشت 
 بود که در این گفته الھی نماد پیدا نموده است: ألو شعار این مرحله، رھنمود خداوند 

ِينَ ٱَ�ۡفَسَك َمَع  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ َوَ�  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة  ۡ�َيا ۡ�َفۡلَنا قَۡلَبهُ  �ُّ

َ
َعن ذِۡكرِنَا  ۥَوَ� تُِطۡع َمۡن أ

ۡمُرهُ  �ََّبعَ ٱوَ 
َ
 .]۲۸ھف: ک[ال ﴾٢٨ٗطافُرُ  ۥَهَوٮُٰه َوَ�َن أ

فریاد پرستند و به  با کسانی باش که صبحگاھان و شامگاھان خدای خود را می«
طلبند و چشمانت از ایشان (به سوی ثروتمندان و قدرتمندان  خوانند. ذات او را می می

مستکبر) برای جستن زینت حیات دنیوی برنگردد و از کسی فرمان مبر که دل او را 
رش ایم و او به دنبال آرزوی خود روان گشته است و کار و با از یاد خود غافل ساخته

 .»ده است(ھمه) افراط و تفریط بو
دھد تا بر کوتاھی و اشتباھات کسانی که  فرمان می ج این آیه، به پیامبر اکرم

اند، شکیبا و بردبار باشند و آنھا را به شکیبایی در مقابل  دعوت او را پذیرفته
ھای دشمنان دعوت بدھد و طبیعت راه دعوت را برای آنان روشن نماید.  شکنجه

جویان که از آنھا  نماید تا به سخن عیب توصیه می ج ھمچنین این آیه، به پیامبر اکرم
                                           

 .۲۳۷دولة الرسول من التکوین الی التمکین، ص  -١



 ١٦٥  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

گیرد، اھمیتی قائل نگردد و در مورد آنان از متکبری که خداوند قلب او را از  عیب می
 .١حقیقت و جوھر امور غافل گردانیده است، پیروی ننماید

ماید ن ھای ذکر شده، برخی از صفتھای مسلمانان صدر اسالم را برای ما بیان می آیه
 ترین آن عبارتند از: که مھم

آمده است. کلمه صبر  .]٢٨ھف: ک[ال ﴾َ�ۡفَسَك  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿که در گفته الھی  صبر: –الف 
شود و مردم نیز یکدیگر را به آن   تکرار می ج در قرآن کریم و در احادیث پیامبر اکرم

نجات نمایند و از چنان اھمیتی برخوردار است که چھارمین صفت گروه  توصیه می
 فرماید: یافته از زیان بیان شده است؛ چنانکه خداوند می

�َ�ٰنَ ٱإِنَّ  ١ۡلَعۡ�ِ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱإِ�َّ  ٢َلِ� ُخۡ�ٍ  ۡ�ِ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
 ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱَوتََواَصۡواْ ب ۡ�ِ ٱَوتََواَصۡواْ ب  .]۳-۱[العصر:  ﴾٣لصَّ

آورند و کارھای  زیانمندند. مگر کسانی که ایمان میھا ھمه  سوگند به زمان. انسان«
کنند و  دھند و ھمدیگر را به تمسک به حق سفارش می شایسته و بایسته انجام می

 .»نمایند یکدیگر را به شکیبایی توصیه می
خداوند در مورد ھمه مردم چنین حکم نموده است که ھمه آنھا در خسران و 

 صفت را دارا باشند: که این چھار اند، مگر کسانی زیان

 ایمان داشتن به خدا. -۱

 عمل صالح. -۲
 سفارش کردن یکدیگر به حق. -۳
 توصیه نمودن یکدیگر به صبر. -۴

نجات انسان، نخست به ایمان و انجام عمل صالح وابسته است و اینھا به نصیحت و 
ارشاد و بعد از آن به صبر نیاز دارند. بدین صورت ھم حق خدا و ھم حق بندگان را ادا 

وده است و توصیه یکدیگر به صبر و بردباری، ضروری و الزم است؛ زیرا ایمان آوردن نم
و انجام دادن عمل صالح و پاسداری از حق و عدالت از دشوارترین اموری است که فرد 

 .٢شوند و باید انسان در جھاد با نفس و جھاد با غیر، شکیبا باشد و جماعت با آن روبرو می

                                           
 .۱۷۰الطریق الی جماعة المسلمین، حسین بن محسن، ص  -١
 .۳۹۶۸، ص ۶الظالل، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦٦

 

ِ ﴿الھی  ۀاین موضوع در گفت :کثرت دعا و تضرع – ب  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ازکسانی باش که صبحگاھان و شامگاھان پروردگارشان را « .]٥٢[األنعام:  ﴾ۡلَعِ�ِّ ٱوَ 

بزرگ الھی است و ھرگاه  ۀشود. دعا، درواز نمایان می .»خوانند پرستند و به فریاد می می
خوبیھا و برکتھا بر او سرازیر خواھند شد. پس ای گشوده شود، بعد از آن  بر روی بنده

شوند، باید  کسانی که برای برعھده گرفتن رسالت و ادای امانت آماده و تربیت می
ارتباط آنان با خداوند ارتباطی عمیق و صمیمی باشد و او را زیاد بخوانند و دعا کنند؛ 

 .١عوامل پیروزی است ترین  ترین و قوی زیرا حسن ارتباط با خدا و کثرت دعا از بزرگ

رضای او را « .]٥٢[األنعام:  ﴾يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ ﴿الھی:  ۀاین مفھوم در گفتاخالص:  –ج 

شوند  کند. پس بر افرادی که براساس منھج الھی و ربانی تربیت می نماد پیدا می »جویند می
ھا و اعمال و جھادشان فقط برای طلب رضای الھی باشد و به پاداش  الزم است که گفته

الھی چشم دوخته باشند، بدون اینکه به سود یا مقام یا لقب یا پیشرفت مادی چشم دوخته 
 الھی بداند و با زبان حال بگوید: ۀی برای عقیده و برنامباشد و ھر یک خود را سرباز

ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

پذیرش اعمال است و تا عمل به اخالص و نیت صادق و  اخالص، رکن مھمی برای«

 .»شود روش مسنون رسول الله مقارن نگردد، مورد قبول درگاه حق واقع نمی
 فرماید: چنانکه خداوند می پایداری: –د 

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  دُ َوَ� َ�عۡ ﴿  .]۲۸ھف: ک[ال ﴾�ُّ
ایشان (به سوی ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر) برای جستن زینت و چشمانت از «

 .»دنیوی برنگردد
بایست دعوتگر ربانی بدان متصف  تری است که می و این ثبات، فرعی از ثبات عام

 فرماید: باشد. خداوند می

َ ٱرَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّمَِن ﴿ َوِمۡنُهم  ۥن َقَ�ٰ َ�َۡبهُ َعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ  �َّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�  ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ  .]۲۳[األحزاب:  ﴾٢٣مَّ

                                           
 .۲۲۱فقه التمکین فی القرآن الکریم، ص  -١
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اند  اند، در پیمانی که با او بسته میان مؤمنان، مردانی ھستند که با خدا راست بودهدر«
اند و برخی نیز در انتظارند. آنان ھیچ گونه تغییر و  برخی پیمان خود را بسر برده

 .»اند تبدیلی در عھد و پیمان خود نداده
در این آیه، سه صفت بیان شده است: ایمان، مردانگی و صداقت. این عناصر برای 

باشند؛ زیرا ایمان و  اثبات و پایداری بر آیین حق از اھمیت خاصی برخوردار می
بدون  نماید، مردانگی، انسان را برای تمسک جستن به ارزشھای واال و پایدار وادار می

اینکه به چیزھای پیش پا افتاده و کوچک توجه نماید و مردانگی ھمواره محرکی به 
سوی ھدف و ارزش واالست و صداقت نیز مانع تحول و تغییر و دگرگونی در دین 

توان عوامل اصلی، پایداری و استقامت در  گردد و از این رو عوامل ذکر شده را می می
ترین شرایط و حتی در  ستقامتی، انسان در سختوجود انسان دانست که با چنین ا

مراحلی که جان او در خطر است و یا اینکه منافع مادی زیادی حاصل او گردد، متزلزل 
تردید خشتھایی که قرار است در ساختمان دعوت به کار بروند، نیازمند  شود و بی نمی

اشتن آنھا به ھدف عالی باشند تا بتوان با روی ھم انب استحکام و پایداری فوق العاده می
 .١و بلند خود دست یافت

ترین صفاتی بود که مسلمانان صدر اسالم بدان متصف  صفتھای ذکر شده، مھم
 بودند.

 دعوت علنی اسالم
ھای قریش در انتشار اسالم در دوران دعوت مخفی، یکسان بود  نقش تمامی قبیله

اسالم با طبیعت زندگی ای، نقش مؤثرتری داشته باشد؛ چراکه  بدون اینکه قبیله
ای جامعه، برای  ای آن روز مخالف بود. اگرچه اسالم نتوانست از ساختار قبیله قبیله

ھا،  حمایت و نشر دعوت جدید استفاده کند و از طرفی دیگر ھم ھیچ یک از قبیله
ھای قریش،  دانست، از این رو از تمام تیره ای خاص نمی اسالم را متعلق به قبیله

دین اسالم گرویدند و اسالم به صورت متوازن در تمام قبایل گسترش پیدا افرادی به 
امیه، زبیر بن عوام از  نمود؛ مثًال، ابوبکر صدیق از قبیله تمیم، عثمان بن عفان از بنی

ھاشم، عبدالرحمن بن عوف از بنی زھره، سعید  بنی عبدالدار، علی بن ابی طالب از بنی
مظعون از قبیله بنی جمح بود و تعدادی از مسلمانان بن زید از بنی عدی و عثمان بن 

                                           
 .۹۲ - ۹۱التمکین، د. علی جریشه، ص  دعوة الله بین التکوین و -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦٨

 

عبدالله بن مسعود، عمار بن یاسر که از  :نیز در این مرحله از سایر قبایل بودند مانند
قبیله عنس از مدحج بودند، زید بن حارثه بن کلب، طفیل بن عمرو که از قبیله دوس 

مر بن قاسط بود و این بودند و عمرو عبسه از قبیله سلیم و صھیب نمری از بنی ث
 .١ساخت که اسالم ویژه اھل مکه نیست مسئله روشن می

ریزی و دقت و استفاده از اسباب با توکل بر  ھدف خود را با برنامه ج پیامبر اکرم
دار و دقیق و تعلیم گسترده و احتیاط امنیتی و  نمود؛ او به تربیت ریشه خدا دنبال می

ورزید؛  ھمه جانبه برای مراحل بعدی اھتمام میحرکت طبیعی در جامعه و آمادگی 
زیرا معتقد بود که دعوت به خدا شایسته نیست که دعوتی پنھانی باشد تا یک فرد به 
تنھایی با فردی دیگر آن را در میان بگذارد؛ بلکه این دعوت، جھانی است و فرستاده 

ند ھر کس را که شده تا بر جھانیان اقامه حجت نماید تا با پذیرش این دعوت، خداو
ھای شرک و جھالت به سوی نور اسالم و توحید بیرون بیاورد.  بخواھد، از تاریکی

بنابراین، خداوند حقیقت این دعوت و مسیر و ھدف آن را از نخستین روزھای دعوت، 
ھای مکی، فراگیری دعوت و جھانی بودن آن را  مشخص کرد؛ چنانکه قرآن در سوره

 :بیان داشته و فرموده است

 .]۸۷[ص:  ﴾٨٧ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿
 .»باشد این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جھانیان نمی«
 فرماید: و می

 .]۵۲[القلم:  ﴾٥٢ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  رٞ َوَما ُهَو إِ�َّ ذِكۡ ﴿
 .»ز اندرز و پند برای جھانیان نیستقرآن، چیزی ج«
ھا و ھر کس را که خداوند  دعوت این بود تا بشر را خطاب نماید و تمام انسان ۀفلسف

ھای آن اعالن و آشکار نمودن و  خیری برایش مقدر نموده است، نجات دھد و از ویژگی
رساندن و بازگو کردن و بیم دادن است و تحمل نمودن تکذیب و آزارھا و کشتن را به 

در ابتدا حالت استثنایی و در شرایط خاصی  ج اکرمدنبال دارد. دعوت پنھانی پیامبر 
نمود و باید در چھارچوب این شرایط،  بود که آغاز دعوت و ناتوانی و غربت آن، اقتضا می

آن را فھمید. اگر پنھان کاری سیاسی مصلحتی است، در بسیاری از امور اسالم و در 
آن را این گونه دانست و شود در موضوع دعوت نیز باید  جنگ و صلح از آن استفاده می

                                           
 .۱۳۳، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
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اگر نه اصل این است که دین خدا و شریعت و فرمان الھی برای ھمه مردم به صورت 
ھا و تفصیالت، امری  ھا و برنامه آشکار بیان شود. اما پنھان کاری با دیگر وسیله

ھا و  مصلحتی است که به نظر و اجتھاد انسانی بستگی دارد؛ زیرا پنھان داشتن برنامه
شود و بیان و رساندن امور دینی بدان  عث پنھان داشتن دین و سکوت از حق نمی... با

اند، امری مصلحتی است  مربوط نیست به عنوان مثال دانستن پیروانی که ایمان آورده
اند و پیامبران به خاطر آن  که در قضیه رساندن و بیم دادن که کتابھا به آن نازل شده

ند؛ پس تعداد پیروان دعوت تا زمانی که مصلحت ک اند خلل ایجاد نمی مبعوث شده
تواند به عنوان یک راز باقی بماند به شرط اینکه در کنار آن به امر  نماید، می ایجاب می

حتی بعد از اینکه دعوتش را آشکار نمود  ج دعوت و تبلیغ پرداخته شود و پیامبر اکرم
از چیزھایی که در امر بالغت و مردم را بیم داد و رسالت خویش را بیان نمود، بسیاری 

نماید و گرد  پیروانش و اینکه کجا با آنھا دیدار می و رسالت تأثیری نداشت مانند تعداد
نمایند و این گونه  ھایی که در برابر توطئه جاھلی اتخاذ می آیند؟ و کیفیت برنامه ھم می

 .١داشت مسائل را پنھان می

 سازندگی عقیدتی در دوران مکی

 ھا درتعامل با سنت ج پیامبر اکرمحکمت  -۱
آنھا طبعًا مستلزم آن است که به  ۀتشکیل دولتھا و تربیت ملتھا و قیام به وسیل

ھا اھمیت داده شود. با بررسی  ھای حاکم بر زندگی افراد، ملتھا و دولت قوانین و سنت
قوانین روش حکیمانه و مقتدرانه ایشان در تعامل با سنتھا و  ج پیامبر اکرم ۀسیر

 حاکم، با وجود کثرتشان، به اثبات خواھد رسید.
سنتھای الھی موجود در جھان، احکامی است که خداوند آنھا را بر انسان در ھر 
زمان و مکان حاکم قرار داده است، اما آنچه از سنتھا برای ما اھمیت دارد، سنتھایی 

ر جھانیان نه تنھا است که با حرکت و انقالب ارتباطی ناگسستنی دارند و پروردگا
ھای طبیعی حرکت نماید  خواسته است تا جریان این دین؛ بلکه امر تمام جھان بر سنت

مسلمانان این گونه فکر نکنند که  ۀالعاده؛ چراکه نسلھای آیند نه بر سنتھای خارق
اند وبعد از ختم نبوت و انقطاع  العاده پیروز شده پیشینیان با معجزات و امور خارق

                                           
 .۱۲۶ - ۱۲۴الغرباء االولون، ص  -١
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 .١امبران چنین چیزی ممکن نیستپی ۀسلسل
ھای قرآن، به این نتیجه خواھیم رسید که در مورد سنن الھی،  با تفکر و تدبر در آیه

زیاد سخن به میان آمده است و تغییر و تبدیلی در آنھا به وجود نخواھد آمد و قرآن 
واقع از نماید، در  ھای خداوند در زمین جلب می کریم وقتی توجه مسلمانان را به سنت

خواھد بر اساس اصولی خاص حرکت نمایند و برای ساختن مجتمعی سالم و  آنھا می
خواھد عالوه بر اینکه از این سنتھا عبرت گیرند، به  براساس فرامین الھی از آنھا می

مقتضیات آن نیز عمل نمایند. بنابراین، مسلمانان امتی با سابقه ھستند و قوانین حاکم 
یابد و کارھا به طور  ھا، و افراد ھمواره جریان دارد و تغییری نمی لتبر جھان، ملتھا، دو
رود؛ بلکه از این  گیرد و فرآیند زندگی در زمین بیھوده پیش نمی اتفاقی انجام نمی
ھا و با دستیابی به مفاھیم و  نماید. پس مسلمانان با بررسی این سنت قوانین پیروی می

دث و وقایع پی خواھند برد و به نظامی که نتایج آن به فلسفه و حکمت اصلی حوا
یابند و به وجود حکمت پنھان در نظام  دھد، اطمینان می حوادث به دنبال آن رخ می

برند و در پرتو آنچه اتفاق افتاده است، مسیرحرکت خود را  پیچیده ھستی پی می
اینکه  کنند و برای رسیدن به پیروزی بدون استفاده از اسباب آن، به صرف مشاھده می

 .٢کنند مسلمان ھستند، اکتفا نمی
شود و آنچه زمانی گذشته است، در  سنتھای حاکم بر زندگی، ھمواره تکرار می

 .٣آینده نیز اتفاق خواھد افتاد
ھای الھی است و در زندگی انسان ھیچ امری  حرکت و مسیر زندگی براساس سنت

ھای الھی که  راساس سنتدھد؛ بلکه تمام امور زندگی ب بدون حساب و کتاب رخ نمی
شوند،  آنان نادیده گرفته می ۀتغییر و تبدیلی در آن وجود ندارد و اشخاص و خواست

 .٤گیرد یابد و انجام می جریان می
ھای پروردگارشان را که در کتاب خدا و سنت  مسلمانان باید بیش از دیگران سنت

قدرت و عزتی که بدان به آنھا اشاره شده است، درک نمایند تا به  ج پیامبر اکرم
امیدوارند، دست یابند؛ زیرا رسیدن به قدرت بدون برنامه و نقشه محقق نخواھد شد؛ 

                                           
 .۴۱۴واقعنا المعاصر، محمد قطب، ص  -١
 .۴۷۸، ص ۱فی ظالل القرآن، ج  -٢
 ھمان. -٣
 .۲۰۸التمکین لالمة االسالمیه، محمد السید، ص  -٤
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بلکه قوانینی دارد که خداوند در قرآن، آن را ثبت نموده است تا بندگان مومنش آن را 
 .١بدانند و با بینش از آن کار بگیرند

لھی و قوانین جھانی این است ھای ا یکی از شرایط تعامل ھدفمند و درست با سنت
گاه باشیم و نحوه و چگونگی رفتار با طبیعت و  که این سنتھا را درک نماییم و به آن آ

 .٢قانون الھی را بدانیم
با سنتھای جھان «گوید:  در مورد منظم بودن تعامل با سنتھا می /استاد بنا 

نسان را شکست شوند و ا آفرینش برخورد و مخالفت نکنید؛ زیرا سنتھا غالب می
دھند؛ بلکه از آن کار بگیرید و فرآیند و جریان آن را به سوی دیگر برگردانید و از  می

اشید؛ برخی سنتھا علیه برخی سنتھای دیگر کمک بگیرید و منتظر لحظه پیروزی ب
 .٣»چراکه امری غیرمنتظره نیست

 ن استاد بنا چند نکته نھفته است:در سخنا

 یبرخورد نکردن با سنن الھ -۱
 ھای الھی. دفاع و مقاومت از سنت  -۲
 .استفاده از آنھا -۳
 برگرداندن جھت آنھا. -۴
 کمک گرفتن از برخی علیه برخی دیگر -۵
 .٤منتظر ماندن برای لحظه پیروزی  -۶

گیریم که ایشان به صورت ژرف و عمیق، سیره پیامبر  از سخنان استاد بنا نتیجه می
بررسی نموده است و عالوه بر آن وضعیت ھای ملتھا را  و تاریخ اسالمی وتجربه ج اکرم

شناخته است و بیماری و سپس  حاکم بر جامعه آن روز را خیلی خوب ودرست می
 عالج آن را بسیار زیبا توصیف کرده است.

ھای دعوت و  در تنظیم تالش ج ای که پیامبر اکرم نخستین حرکت اسالمی
بری آن را بر عھده داشت با تأسیس دولت و ساختن انسان نمونه و ربانی و متمدن، رھ

                                           
 .۱۵، قرضاری، ص جیل النصر المنشود -١
 .۵۸االمة قراءه فی فکر البناء، ص  لمشروع االسالمی لنھضةا -٢
 .۱۲۷رسالة المؤتمر الخامس، ص  -٣
 .۵۸المشروع االسالمی لنھضة االمه، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٢

 

سنتھا و قوانینی مانند اھمیت رھبری در ساختن تمدنھا و اھمیت گروه مؤمن سازمان 
ای که عقایدو اخالق  یافته در مقاومت و ایستادگی در برابر باطل و اھمیت آیین و برنامه

ھای  نتشود، مدارا نمود. از جمله س و عبادات و ارزشھا و ایدئولوژی از آن برگرفته می
الھی، سنت تدریجی است که در آفرینش و ھستی رعایت شده است و سنت مھمی که 
باید امت در حالی که برای نھضت و حاکم کردن دین خدا قیام نموده است، آن را 
رعایت نماید. پس باید دانست که سنت تدریجی خداوند در عصری که جاھلیت حاکم 

ای ریشه دوانیده است که از بین بردن آن  هھا به گون گشته است و شر و فساد در ملت
نیاز به پیشرفت گام به گام دارد، راھی طوالنی است بنابراین، دعوت اسالمی در مراحل 

رفت و بسیار دقیق و در راستای آشنایی  نخستین خود آھسته و گام به گام پیش می
س آغاز شد، نمود و با مرحله انتخاب و تأسی مردم با اھداف تعالیم اسالم حرکت می

سپس مرحله قتال و درگیری آغاز گردید و پس از آن مرحله پیروز و به قدرت رسیدن 
کردند،  فرا رسید که امکان نداشت ھمه اینھا در یک وقت فراھم شوند و اگر چنین می

شدند. ھمچنین امکان نداشت که یکی از اینھا بر  یقینًا با دشواری و ناتوانی روبرو می
 .١آمد شد، خلل فراوانی به وجود می و اگر چنین می دیگری مقدم باشد

این سنت از اھمیت بسیاری برخوردار است، اّما برخی از داعیان خواستار تغییر 
باالفور زندگی مردم بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن جامعه و ھمچنین 

ھای آن را به  ھا و وسیله دستیابی به قدرت ھستند، بدون اینکه مقدمات قضیه و یا شیوه
. خداوند در قرآن بیش از یک مورد ما را به تفکر در مورد این ٢خوبی آماده کرده باشند

زمین را در ھا و  خداوند آسمان«سنتھا وادار نموده است. از جمله اینکه فرموده است: 
توانست در کمتر از یک چشم به ھم زدن،  در حالی که می .»طی شش روز آفریده است

نمود. ھمچنین آفرینش انسان،  فریند، اّما سنت تدریجی الھی چنین اقتضا میآنھا را بیا
پیمایند تا طبق سنت و حکمت الھی به  حیوان و گیاھان به تدریج چند مرحله را می

رسند. ھمچنین قانون اسالمی به دلیل تسھیل امر و  مرحله پایان و تکمیل می
تا اموری که اسالم آن را واجب و یا  گیری بر بشر به تدریج تدوین و کامل گردید آسان

فرایضی ھمانند نماز، روزه و  :حرام نموده است، دچار مشکل نشوند. به عنوان مثال

                                           
 .۲۲۷التمکین لالمة االسالمیه، ص  -١
 .۵۷، ص ۱، ج آفات علی الطریق -٢
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 .١زکات چند مرحله را طی نمود تا به آخرین صورت خود رسید و باقی ماند
اسالم به دلیل در نظر گرفتن این حکمت بود که نظام بردگی را که نظام حاکم بر 

د، یکباره لغو ننمود؛ زیرا این کار به معنی فروریختن ارکان زندگی اجتماعی و جھان بو
آن روز بود. پس برخورد حکیمانه با این نظام بدین صورت بود که  ۀاقتصادی جامع

نمود و نظام بردگی را تا آخرین حد ممکن  تر می تداوم آن را تنگ ۀاسالم راھھا و زمین
 .٢که به مثابه لغو کردن آن بود، رسانید

به این نتیجه خواھیم  ج با بررسی گسترده و عمیق قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم
در جامعه  جرسید که چگونه و با چه نظم و حرکتی تغییرات اسالمی، توسط پیامبر 

 .٣و به سرتاسر جھان پھناور رسید اعمال گردید
به سنت الھی، یعنی پیش روی تدریجی، باید در امور سیاسی نیز توجه داشت، پس 
اگر درصدد تشکیل جامعه اسالمی براساس معیارھای حقیقی برآمدیم، نباید گمان 

نماید یا از مجلس  ای که رئیس جمھور یا پادشاه صادر می کنیم که این امر با قطعنامه
یابد؛ بلکه جامعه اسالمی واقعی از طریق   شود، تحقق می ری یا پارلمانی صادر میرھب

شود و این ھمان  حرکت تدریجی و با آمادگی فکری و روانی و اجتماعی متحقق می
در راستای تغییر دادن زندگی جاھلی، در پیش گرفت.  ج روشی است که پیامبر اکرم

دوران مکه، عبارت بود از تربیت نسلی آن حضرت طی سیزده سال  ۀترین شیو اساسی
مؤمن و معتقد و متمایز از سایر نسلھا. نسل مؤمنی که بتواند بار مسئولیت را برعھده 
گیرد و برای حمایت و نشر دعوت در جھان، پرچم جھاد را به اھتزاز در بیاورد. پس 

 .٤قانونگزاری ۀتربیت و ساختن بود تا مرحل ۀدعوت مکی، بیشتر مرحل ۀمرحل

 سنت تغییر و ارتباط آن با سازندگی عقیدتی -۲
ھای مھم در راه نھضت و قیام، سنتی است که این گفته الھی آن را تأکید  از سنت

 نماید: می

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِۗ ٱِمۡن أ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ُ َ� ُ�َغّ�ِ

                                           
 .۲۲۷التمکین لالمة االسالمیه، ص  -١
 .۱۶۶الخصائص العامه لالسالم، قرضاوی، ص  -٢
 .۲۲۹التمکین لالمة االسالمیه، به نقل از مودودی، ص  -٣
 با اندکی تصرف. ۱۶۸الخصائص العامه لالسالم، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٤

 

َراَد 
َ
نُفِسِهۡمۗ �َذآ أ

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ ٱَما بَِقۡوٍ� َح�َّ َوَما لَُهم  ۥۚ بَِقۡوٖ� ُسوٗٓء� فََ� َمَردَّ َ�ُ  �َّ

 .]۱۱[الرعد:  ﴾١١ِمن َوالٍ  ۦُدونِهِ ّمِن 
و مراقبت انسان دارای فرشتگانی است که پیاپی از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از ا«

دھد مگر اینکه آنان احوال  نمایند. خداوند حال و وضع ھیچ قوم و ملتی را تغییر نمی می
خود را تغییر دھند و ھنگامی که خدا بخواھد بالیی به قومی برساند، ھیچ کس و ھیچ چیز 

 .»تواند یاور و مددکار آنان شود تواند آن را برگرداند و ھیچ کس غیر خدا نمی نمی
ن سنت الھی با به قدرت رسیدن امت اسالمی کامال روشن است؛ زیرا ارتباط ای

رسند. پس باید در وضع خود تغییر و  مسلمانان در پرتو وضعیت فعلی به قدرت نمی
تواند  بار و بازماندگی را پذیرفته است، نمی دگرگونی ایجاد بکنند و ملتی که زندگی ذلت

کوشد، ھرگز به  ی از بند اسارت نمیوضعیت خود را تغییر دھد و کسی که برای آزاد
 .١قدرت نخواھد رسید

روز، ھای بزرگی ھمانند جزیره عربی و دنیای آن  جاھلیت با واقعیت ۀاسالم در جامع
 ھای جاھلی و تعصبات گوناگون مواجه گردید. ھا، معیارھا، نظام ھا، ارزش باورھا، ایدئولوژی

مردم در جزیره عربی و در تمام دنیا، بعد از ورود اسالم فاصله آن با فاصله وضعیت 
ای عمیق بود و وضعیت حاکم بر محیط با اھداف عالیه و نھایی اسالم فاصله  فاصله

ھا، ارزشھا، معیارھا، عادات،  داشت. اسالم، دینی بود که تنھا به تغییر باورھا، اندیشه
وضعیت، خواست به کلی نظام،  کرد؛ بلکه می سنتھا، اخالق و احساسات اکتفا نمی

انسانی را از دست طاغوت و  ۀقوانین و شرایع را تغییر دھد و بر آن بود تا رھبری جامع
 .٢جاھلیت نجات بخشد و آن را به خدا و اسالم بسپارد

ھای جاری و به صورت طبیعی و نه بر حسب  آخراالمر اینکه اسالم بر اساس سنت
دستیابی به آن بود، نائل گردید و در العاده به اھدافی که در صدد  معجزات و امور خارق

 .٣توان اھداف اسالم را تحقق بخشید ھا می عصر حاضر نیز با تمسک به این سنت
نمود، از تربیت نفوس  الھی آن را رھبری می ۀبا برنام ج تغییری که پیامبر اکرم

ترین تغییر را  بشری شروع شد و از آن مردان بزرگی ساخت، سپس ھمگام با آنھا بزرگ

                                           
 .۲۱۰، ص التمکین لالمة االسالمیة -١
 .۵۲ - ۵۱ھذا الدین، سید قطب، ص  -٢
 .۶۵ھمان، ص  -٣



 ١٧٥  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

سوی علم  سوی نور، از جھالت به در شکل جامعه به وجود آورد. مردم را از تاریکیھا به
و دانش و از بازماندگی به پیشرفت سوق داد و با کمک آنھا بھترین تمدنی را که دنیا 

 .١شناخته است، پدید آورد
منطقی قرآن، عقاید و افکار و احساسات و  ۀبا استفاده از روش و شیو ج پیامبر اکرم

اخالق اصحابش را و ھمچنین اوضاع دنیای پیرامونش را نیز تغییر داد. چنانکه نخست، 
عربستان و پس از آن سرزمینھای فارس و روم در  ۀجزیر مدینه و سپس مکه و تمام شبه

 ر گردیدند.و اوقات، مطیع پروردگایک حرکت جھانی تغییر کردند و در تمامی احوال 
ھای مختلفی  ورزید و به شیوه ھای قرآن در دوران مکی به عقیده اھتمام می برنامه

داد تا اینکه ایمان در قلب آنان رسوخ نمود و تحول بزرگی پدید آمد که  آن را ارائه می
 نماید: خداوند این پیشرفت بزرگ را چنین بیان می

َو َمن َ�َن َميۡ ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ  ٗتاأ

َ
َثلُهُ  �َّاِس ٱِ�  ۦنُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِ  َ�ُۥ وََجَعۡلَنا فَأ  ۥَكَمن مَّ

لَُ�ٰتِ ٱِ�  ْ َ�ۡعَمُلونَ  لظُّ ۚ َكَ�ٰلَِك ُزّ�َِن لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َما َ�نُوا  ﴾١٢٢َلۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها
 .]۱۲۲[األنعام: 

زنده ای بوده است وما او را  آیا کسی که (به سبب کفر و ضالل ھمچون) مرده«
رود مانند  ایم که در پرتو آن میان مردمان راه می ایم و نوری فرا راھش گذاشته کرده

تواند بیرون  ھا نمی ھا فرو رفته است و از آن تاریکی گوئی در تاریکی ه به مثلکسی ک

 .»بیاید؟ ھمین گونه اعمال کافران در نظرشان زیبا جلوه داده شده است
ایستد و  ھا در توصیف آن باز می انگیز است...! قلم به حق که تصویری زیبا و شگفت

ھا از آن  تراود و شیوه ھا و خردھا از آن می اسلوب قرآنی چنین است که ھر گاه اندیشه
 تواند آن را آن گونه که شایسته است تعبیر کرد. آید، نمی  بیرون می

است؟ مسافتی آیا روی آوردن از مرگ به زندگی و از تاریکیھا به سوی نور یکسان 
داند مگر آن که در پرتو  دراز و سفری بزرگ است که عظمت و مقدار آن را کسی نمی

 .٢بیان اعجازانگیز قرآنی حالت آنھا را بررسی نماید
 
 

                                           
 .۳۶۷القرآنی، توفیق محمد سبع، ص نفوس و دروس فی اطار التصویر  -١
 .۲۶ × ۲۵، ص۱، زھرانی، ج االنحرافات العقدیة -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٦

 

 نقش اسالم بر اعتقادات اصحاب -۳
تصور یاران رسول خدا، قبل از بعثت، در مورد خدا تصوری اشتباه و ناقص بود. آنھا 

ت در مورد اسماء و صفات الھی به انحراف رفته بودند؛ چنانکه خداوند از حق و حقیق
 فرماید: می

﴿ ِ ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
ِينَ ٱبَِهاۖ َوَذُرواْ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ� �ِهِ  �َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن  ۦۚ يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ أ

 .]۱۸۰[األعراف:  ﴾١٨٠َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
زیباترین نامھا است. پس او را بدان نامھا بخوانید و کسانی را که در مورد خدا دارای «

 .»اند، ترک کنید و آنھا کیفر کار خود را خواھند دید ھای خدا به انحراف رفته نام
کردند ونامھایی که معنی نادرستی داشت،  پس آنھا برخی از صفات الھی را انکار می

مانند فرزند داشتن و نیازمند بودن را به خدا ھائی  نھادند و عیب و نقص بر خدا می
کردند که فرشتگان، دختران خدا ھستند و جنھا را شریک  دادند وگمان می نسبت می

 دادند: خدا قرار می

َ�َٓء ﴿ َ�ُ ِ نَّ ٱوََجَعلُواْ ِ�َّ  ۥبَنَِ� َوَ�َ�ٰتِۢ بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ�� ُسۡبَ�َٰنهُ  ۥوََخلََقُهۡمۖ وََخَرقُواْ َ�ُ  ۡ�ِ
ا يَِصُفونَ   .]۱۰۰[األنعام:  ﴾١٠٠َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

دھند در حالی که خداوند، آنان و ھمه  فرشتگان و اھریمنان راشریک خدا قرار می«
مالئکه و شیاطین را آفریده است. کافران از روی نادانی، پسران و دخترانی برای خدا 

 .»کنند را بدانھا توصیف میبافند. خداوند منزه و به دور از این صفاتی است که او  می

ِ  َعلُونَ َوَ�جۡ ﴿ ا �َۡشَتُهونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ�ََ�ٰتِ ٱ ِ�َّ  .]۵۷[النحل:  ﴾٥٧َولَُهم مَّ
شدند و  و برای خداوند، که از ھرگونه آالیش ونیازی پاک است، دخترانی قائل می«

 .»دادند داشتند، قرار می برای خود آنچه دوست می
ھای  درست و سالم را در دل ۀقرآن کریم این بود تا عقیدپس یکی از اھداف مھم 

مؤمنان تثبیت نماید و آن را برای ھمه روشن نماید و این امر با بیان توحید ربوبیت و 
توحید الوھیت وتوحید اسماء و صفات و ایمان آوردن به ھمه آنچه خداوند به وجود آن 

فرشتگان، کتابھا، پیامبران، قدر (خیر و شر) و روز قیامت و  :خبر داده است، از قبیل
 .١شد ایمان به رسالت پیامبران محقق می

                                           
 .۴۷نشر الدعوه، علی العلیانی، ص  ياھمیة الجھاد ف -١
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در مکه، به مردم شناساند که خدایی که باید آن  ج ھای نازل شده بر پیامبر اکرم آیه
ھا تربیت  آنھا را براساس این آیه ج را عبادت کنند، چه کسی است و پیامبر اکرم

کوشید تا بینش درستی به مردم در مورد پروردگارشان و در  از روز اول مینمود و  می
دانست که این بینش در وجود کسانی که فطرت  مورد حق او بر آنھا ارائه نماید و می

با  ج آنان درست و سالم است، تصدیق و یقین را به جا خواھد گذاشت. پیامبر اکرم
متمرکز کرده بود که  را در چند بخشھای خود  ھای قرآن کریم تالش توجه به آیه

 عبارتند از:
پایان است؛ پس او پاک است و  ھا پاک و متصف به کماالت بی عیب خداوند از -۱

 یکتا، شریک و ھمسر و فرزندی ندارد.
 ده ھر چیز و صاحب و مدبر آن است:اینکه خداوند، آفرینن -۲

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخَلَق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
َ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱِ� ِستَّةِ �

َۡل ٱُ�ۡغِ�  ۡلَعۡرِش� ٱ ۡمَس ٱَحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  �ََّهارَ ٱ �َّ َ�ٰتِۢ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ ُمَسخَّ
 ِ ۡمرِه

َ
َ� َ�ُ  ۦٓۗ بِأ

َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  .]۵۴[األعراف:  ﴾٥٤ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

پروردگار شما خداوندی است که آسمانھا و زمین را در شش روز بیافرید سپس بر «
پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است.  عرش استقرار یافت، با شب، روز را می

گاه باشید که  خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید و جملگی مسخر فرمان او ھستند. آ
دھد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان و  ند و فرمان میآفری تنھا او می

 .»خداوندی است که پروردگار جھانیان است
ھای جھان ھستی است؛ خواه کوچک  اینکه خداوند سرچشمه سایر نعمت -۳

 د یا بزرگ، پیدا باشند یا پنھان:باشن

ِۖ ٱ فَِمنَ  َمةٖ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِعۡ ﴿ ُ�ُم  �َّ ُّ ٱ�ُمَّ إِذَا َمسَّ  .]۵۳[النحل:  ﴾٥٣ُرونَ  َٔ فَإَِ�ۡهِ تَۡ�  ل�ُّ
ھا دارید، ھمه از سوی خداست و گذشته از آن ھنگامی که زیانی به  آنچه از نعمت«

 .»خوانند ھا) او را با ناله و زاری به فریاد می شما رسید (برای زدودن ناراحتی
گاھی: علم خداوند، فراگیر است -۴ وتمام چیزھا را در احاطه دارد؛ پس  علم و آ

ماند و نه آنچه انسان آشکار  ھیچ چیز پنھانی در زمین و آسمان از او پنھان نمی
 شود: دارد، از او پنھان می ده میکند و پوشی می



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٨

 

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ �ِض ٱَخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َومَِن  �َّ
َ
ُل  ۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ٱمِۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  بَيۡنَُهنَّ  ۡ�

َ
ِ�َۡعلَُموٓاْ أ

َ ٱ نَّ  �َّ
َ
ءٖ قَِديرٞ َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ ٱَ�َ ٍء ِعلَۡمۢ� �َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
 .]۱۲[الطالق:  ﴾١٢قَۡد أ

خدا ھمان است که ھفت آسمان را و ھمانند آن زمین را آفریده است. فرمان او «
گ(خدا) ھمواره در میان آنھا جاری است تا بدانید خداوند بر  اھی ھر چیز توانا است و آ

 .»او ھمه چیز را فرا گرفته است
نماید.  فرشتگان اعمال انسان را در کتابی ثبت و ضبط می ۀخداوند به وسیل -۵

گذارد مگر اینکه آن را برشمرده  کتابی که ھیچ عمل کوچک و بزرگی را نمی
 ھد شد:است و این کتاب در وقت مناسب گشوده خوا

ا يَلۡ ﴿ يۡهِ  إِ�َّ  قَۡولٍ  ِمن فُِظ مَّ  .]۱۸[ق:  ﴾١٨َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  َ�َ
ای مراقب و آماده (برای  راند مگر اینکه فرشته انسان، ھیچ سخنی را بر زبان نمی«

 .»دریافت نگارش) آن سخن است
پسندند، آزمایش  ھا را با چیزھایی که آنھا دوست ندارند و نمی خداوند، انسان -۶

کاویده شود، آن گاه برخی از مردم به تقدیر و نماید تا ژرفای وجود مردم  می
گردند؛ پس چنین  شوند و در ظاھر و باطن تسلیم او می قضای الھی راضی می

انسانھایی شایسته خالفت و امامت و سیادت خواھند بود و برخی از مردم 
گردند و ارزش ھیچ چیزی را نخواھند داشت و چیزی  خشمگین و ناراضی می

  :شود به آنھا داده نمی

ِيٱ﴿ ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ َوُهَو  ۡ�ََيٰوةَ ٱوَ  لَۡمۡوَت ٱَخلََق  �َّ
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 ۡلَعزِ�زُ ٱِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

 .]۲: ک[المل ﴾٢ۡلَغُفورُ ٱ
ھمان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان «

 .»آمرزگار و بخشاینده استبھتر و نیکوتر خواھد بود. او چیره و توانا و 
رود  آید و از میان می ھر کس که به خداوند پناه ببرد و در ھر آنچه بدست می -۷

 کند: دھد و یاری می را توفیق می طبق فرمان خدا عمل نماید، خداوند او

ُ ٱ إِنَّ َو�﴿ ِيٱ �َّ َل  �َّ ٰلِِح�َ ٱوَُهَو َ�َتَو�َّ  ۡلِكَ�َٰبۖ ٱنَزَّ  .]۱۹۶عراف: [األ ﴾١٩٦ل�َّ
گمان سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده است. اوست که  بی«

 .»کند بندگان شایسته را یاری و سرپرستی می
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ند و با او چیزی حق خداوند بر بندگان است که او را عبادت کنند و یگانه بدان -۸
 را شریک نسازند:

َ ٱبَِل ﴿ ِٰكرِ�نَ ٱَوُ�ن ّمَِن  ُبدۡ �ۡ ٱفَ  �َّ  .]۶۶[الزمر:  ﴾٦٦ل�َّ
 .»سپاسگزاران باش ۀپس در این صورت تنھا خدا را بپرست و از زمر«

د را در قرآن عظیم مشخص خداوند مفھوم این عبودیت و بندگی و این توحی -۹
 .١کرده است

، براساس فھم صفات و اسمای ج نخستین تربیت یافتگان مکتب پیامبر اکرم
به مقتضای آن، او را عبادت نمودند و عظمت خداوند در حسنی الھی تربیت یافتند و 

وجودشان جای گرفت و رضامندی او آخرین ھدف و مقصدی بود که برای آن تالش 
نمودند که خداوند مراقب آنھاست؛ پس آنھا  کردند و در تمام اوقات احساس می می

گاه است، نفسھای خود را از اینکه دچار لغزش شوند، و حال آنکه خداوند از آنھا  آ
 کنترل و مھار نمودند.

ھمچنین آنھا خود را از شرک و انواع آن پاک کردند و غیر از خدا کسی دیگر را در تدبیر 
جھان، ایجاد و از بین بردن آن و زنده کردن، میراندن، آوردن خوبی و دفع بال و تصرف در 

ن است که در علم دانستند. ھمچنین از مقتضیات اسماء و صفات الھی ای عالم، شریک نمی
 .٢و امثال آن شریکی با خدا نگیرند غیب، بندگی، حاکمیت مطلق و طاعت مطلق

اسالمی براساس تربیت درست و سالمی بنا نھاده شد که پیامبر  ۀاصلی جامع ۀپای
سامان یافته درستی است که پیش از  ۀگذاری نمود. این شیوه، شیو آن را پایه ج اکرم

اند و ھر پیامبری قومش را به این دعوت  راساس آن حرکت نمودهاو پیامبران و انبیاء ب
داد که تنھا خدا را بپرستند و کسی را شریک او نسازند؛ چنانکه خداوند متعال در  می

 گوید: می ÷مورد نوح 

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
بِ�ٌ  قَۡوِمهِۦٓ  إَِ�ٰ  نُوًحا أ ن �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ  ٢٥إِّ�ِ لَُ�ۡم نَِذيٞر مُّ

َ
ۖ ٱأ َ َّ�  ٓ إِّ�ِ

 ٖ��ِ
َ
َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٍ� أ

َ
 .]۲۶-۲۵[ھود:  ﴾٢٦أ
سوی قومش فرستادیم (و او بدیشان گفت) من بیم دھنده (شما از عذاب  نوح را به«

 .»باشم خدا و) بیانگر (راه نجات) برای شما می

                                           
 .۱۶تا  ۱۰، ص غرس الروح الجھادیة ينھج الرسول فم -١
 .۵۳، ص نشر الدعوة ياھمیة الجھاد ف -٢
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 گوید: ، میو در مورد ھود 

َخاُهمۡ  َ�دٍ  �َ�ٰ ﴿
َ
ْ ٱ َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ُهوٗد�ۚ  أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا نُتۡم  ۥٓۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

َ
إِۡن أ

ونَ   .]۵۰[ھود:  ﴾٥٠إِ�َّ ُمۡفَ�ُ
ای قوم  :سوی قوم عاد فرستادیم که از خودشان بود (ھود بدیشان) گفت ھود را به«

 .»من، خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید، شما درغگویانی بیش نیستید
 فرموده است:  و در مورد صالح 

َخاُهمۡ  َ�ُمودَ  �َ�ٰ ﴿
َ
ۚ  أ ْ ٱ َ�َٰقۡومِ  قَاَل  َ�ٰلِٗحا َ ٱ ۡ�ُبُدوا ُهَو  ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

ُ�م ّمَِن 
َ
�َشأ

َ
�ِض ٱأ

َ
ْ إَِ�ۡهِ� إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٞب  ۡسَتۡغِفُروهُ ٱ�ِيَها فَ  ۡسَتۡعَمَرُ�مۡ ٱوَ  ۡ� ُ�مَّ تُوُ�ٓوا

ِيبٞ   .]۶۱[ھود:  ﴾٦١�ُّ
سوی قوم ثمود یکی از خودشان را فرستادیم که صالح نام داشت. گفت: ای قوم  به«

من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما وجود ندارد. اوست که شما را از 
پس از او طلب آمرزش بنمایید زمین آفریده و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است. 

 .»گمان خداوند نزدیک و پذیرنده است سوی او برگردید، بی و به
 فرماید:  می درباره شعیب 

َخاُهمۡ  َمۡدَ�نَ  �َ�ٰ ﴿
َ
ۚ  أ ْ ٱ َ�َٰقۡومِ  قَاَل  ُشَعۡيٗبا َ ٱ ۡ�ُبُدوا َوَ�  ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

 ْ َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٖ�  لِۡمَ�اَنۖ ٱوَ  لِۡمۡكَياَل ٱتَنُقُصوا
َ
ٓ أ ِ�ّ� ٖ�ۡ

َرٮُٰ�م ِ�َ
َ
ٓ أ إِّ�ِ

ِيٖط   .]۸۴[ھود:  ﴾٨٤�ُّ
ای قوم من!  :شعیب را (نیز) به سوی قوم مدین فرستادیم که از خود آنان بود. گفت«

خدا را بپرستید جز او معبودی ندارید و از پیمانه و ترازو مکاھید، من شما را خوب و 

 .»ترسم بینم، من بر شما از عذاب روز فراگیر می نیاز می بی
 است: فرموده و در مورد عیسی 

َ ٱإِنَّ ﴿ ۚ ٱَرّ�ِ َوَر�ُُّ�ۡم فَ  �َّ ۡسَتِقيمٞ  ۡ�ُبُدوهُ  .]۵۱آل عمران: [ ﴾٥١َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ
گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس اورا بپرستید این راھی است  بی«

 .»راست
به توحید الوھیت دعوت دادند؛ یعنی، تنھا خدا را  †پیامبران  ۀخالصه اینکه ھم

 فرماید: ھا؛ چنانکه خداوند متعال می پرستش نمودن و پرھیز از عبادت طاغوت و بت
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ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ ٱ أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا ۡن  ل�َّ فَِمۡنُهم مَّ

ُ ٱَهَدى  ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة �ِض ٱفَِسُ�واْ ِ�  لضَّ
َ
ْ ٱفَ  ۡ� َكۡيَف َ�َن  نُظُروا

�ِ�َ ٱَ�ٰقَِبُة   .]۳۶[النحل:  ﴾٣٦لُۡمَكّذِ
ایم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری  ما میان ھر ملتی، پیغمبری را فرستاده«

کنید. خداوند گروھی از مردمان را ھدایت داد و گروھی از ایشان گمراھی بر آنان 
واجب گردید؛ پس در زمین گردش کنید و بنگرید و ببینید که سرانجام کار کسانی 

 .»د، به کجا کشیده استان که (آیات خدا را) تکذیب کرده
واقعی مؤمنی موحد و یکتاپرست بود که اصحاب و یاران  ۀنمون ج پیامبر اکرم

قعی این مسئله، وا ۀخویش را براساس توحید و دوری آنان از آالیشھا تربیت نمود. نمون
 باشد: آیه ذیل می

ۡسَتقِيٖ� دِيٗنا �َِيٗما ّمِلََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۚ َوَما َ�َن ﴿ ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ قُۡل إِنَِّ� َهَدٮِٰ� َرّ�ِ
ِ َرّبِ  ١٦١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱِمَن  َ�  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱقُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ

ُل  َو�َِ�ٰلَِك  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
َ�ۡ�َ  ١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱأ

َ
ِ ٱقُۡل أ ا وَُهَو َربُّ  �َّ بِۡ� َرّ�ٗ

َ
�

ۡخَرٰىۚ ُ�مَّ إَِ�ٰ 
ُ
ٞ وِۡزَر أ ۚ َوَ� تَزُِر َوازَِرة � َوَ� تَۡ�ِسُب ُ�ُّ َ�ۡفٍس إِ�َّ َعلَۡيَها ءٖ ۡ�َ ِ

ّ�ُ
رِۡجُعُ�ۡم َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ   .]۱۶۴-۱۶۱[األنعام:  ﴾١٦٤َرّ�ُِ�م مَّ

دگارم مرا به راه راست رھنمود کرده است و آن دین راست و گمان پرور بگو: بی«
مشرکان  ۀگرا بود و از زمر استوار و پابرجا یعنی دین ابراھیم است؛ ھمان کسی که حق

نبود. بگو نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جھانیان 
ام و من اولین  ه شدهاست. خدا را ھیچ گونه شریکی نیست و به ھمین دستور داد

مسلمان ھستم. بگو: آیا پروردگاری جز خدا را بطلبم و حال آنکه خدا پروردگار ھر 
کند و ھیچ کس گناه دیگری را بر دوش  چیز است؟ ھیچ کسی جز برای خود کار نمی

ن گردید و شما را از آنچه در آ کشد. سرانجام، ھمه شما به سوی خدا باز می نمی

گاه میورزید،  اختالف می  .»سازد آ
مشخص  ج الزم به یادآوری است که وقتی نتایج و دستاوردھای تربیت پیامبر اکرم

گردید، صحابه نیز از ھمه آنچه با توحید الوھیت و ربوبیت و توحید اسماء و صفات 
متضاد بود، خود را پاک نمودند. آنھا برای داوری جز به خداوند، نزد کسی مراجعه 

گشت، اطاعت  از کسی در آنچه باعث ناخشنودی خدا میکردند و جز خدا  نمی
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داشتند و از ھیچ چیزی جز خدا  نمودند و ھیچ چیزی را مانند خدا دوست نمی نمی
بریدند و  ترسیدند و جز خداوند بر کسی توکل ننموده و برای کسی حیوان سر نمی نمی

چه جز خداوند خواستند و در آن کردند و فقط از خداوند کمک می برای کسی نذر نمی
خواستند و خداوند را نه به  کسی دیگر توانایی انجام آن را ندارد، از کسی یاری نمی

کردند؛ بلکه تا آخرین حد او را  مخلوقات و ھستی و نه با آنچه وجود ندارد، تشبیه می
دانستند و تمام صفات و خصوصیاتی که برای خداوند در قرآن بیان  پاک و منزه می

آن را ذکر نموده است، بدون تحریف یا تعطیل یا تأویل  ج بر اکرمشده و یا پیام
ترسیدند و ھیچ یکی از  پذیرفتند و در تنھایی جز از خدای یکتا از کسی نمی می

آفریدگانش را در صفتی از صفتھای ربوبیتش مانند: زنده کردن، میراندن، روزی دادن، 
مطلق، حالل کردن، حرام نمودن و  دانش فراگیر، قدرت فوق العاده، پایدار بودن، بقای

ساختند. خداوند ما را از زمره کسانی بگرداند که توحید را به  امثال آن شریک نمی
نمایند؛ چراکه اختیار این امر در دست اوست  صورت قولی و عملی و عقیدتی محقق می

 .١و او بر آن تواناست
، رسالت محمد را به توحید ۀھای مکی عالوه بر توضیح وتشریح و اثبات عقید آیه

 فرماید: نماید؛ چنانکه خداوند می ھا نیز تثبیت می سوی ھمه انسانھا و جن

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َونَِذيٗر� �َِشٗ�� ّلِلنَّاِس  َكآفَّةٗ  إِ�َّ  أ

َ
َ�  �َّاِس ٱأ

 .]۲۸[سبأ:  ﴾٢٨َ�ۡعلَُمونَ 
رسان و بیم دھنده باشی و لیکن  ایم تا مژده فرستادهو ما تو را برای جملگی مردمان «

 .»خبرند اکثر مردم بی
 فرماید: ھمچنین می

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ  لسَّ

�ِض� ٱوَ 
َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ۡ�  ب

ْ ِ ٱاِمُنوا ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ� 

 ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب  .]۱۵۸[األعراف:  ﴾١٥٨َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ
سوی جملگی شما ھستم؛ خدائی که ملک آسمانھا  بگو ای مردم! من فرستاده خدا به«

گرداند؛  میراند و زنده می اوست. جز او معبودی نیست، او است که می و زمین از آن

                                           
 .۵۵ - ۵۴، ص نشر الدعوة ياھمیة الجھاد ف -١
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ای که ایمان به  اش، آن پیغمبر درس نخوانده پس ایمان بیاورید و از خدا و فرستاده

 .»خدا و سخنھایش دارد، پیروی کنید تا ھدایت یابید
 فرماید: و می

ٓ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن  �ذۡ ﴿ ۡ�َنا نِّ ٱَ�َ ْۖ  ۡلُقۡرَءانَ ٱَتِمُعوَن �َسۡ  ۡ�ِ نِصُتوا
َ
ْ أ وهُ قَالُٓوا ا َحَ�ُ فَلَمَّ

نِذرِ�نَ  ا قُِ�َ َولَّۡواْ إَِ�ٰ قَۡوِمِهم مُّ نزَِل ِمۢن َ�ۡعِد  ٢٩فَلَمَّ
ُ
قَالُواْ َ�َٰقۡوَمَنآ إِنَّا َسِمۡعَنا كَِ�ًٰبا أ

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ۡسَتقِي�ٖ  ۡ�َقِّ ٱُموَ�ٰ ُمَصّدِ َ�َٰقۡوَمَنآ  ٣٠�َ�ٰ َطرِ�ٖق مُّ
ْ َداِ�َ  ِجيُبوا

َ
ِ ٱأ ْ بِهِ  �َّ َ�ۡغفِۡر لَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َوُ�ِجرُۡ�م ّمِۡن َعَذاٍب  ۦَوَءاِمُنوا

 ٖ��ِ
َ
 .]۳۱-۲۹[األحقاف:  ﴾٣١أ
سوی تو روانه  مانی را که گروھی از جنیان را به(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) ز«

کردیم تا قرآن را بشنوند، ھنگامی که حاضر آمدند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و 
گوش فرا دھید. ھنگامی که به پایان آمد به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان به سوی 
قوم خود برگشتند. اینان گفتند: ای قوم، ما به کتابی گوش فرا دادیم که بعد از موسی 

سوی حق رھنمود  کند و به پیش از خود را تصدیق میست و کتابھای فرستاده شده ا
الھی را  ۀنماید. ای قوم ما، سخنان فرا خوانند کند و به راه راست ھدایت می می

بپذیرید و به او ایمان بیاورید تا خدا گناھتان را بیامرزد و شما را از عذاب دردناک در 

 .»پناه خویش دارد
ھای زیادی در قرآن کریم وجود دارد که رسالت  ه، آیهھای ذکر شد عالوه بر آیه
 .١نماید انسانھا و جنھا را اثبات می ۀمحمد برای ھم

درست در مورد توحید و انواع آن و باور راستین  ۀھای مکی عالوه بر اینکه عقید آیه
درست در مورد فرشتگان  ۀدر مورد پیامبر و رسالت را در وجود آنھا تثبیت کرد، عقید

ھای خدا ھستند که او را سجده  یز به آنھا آموخت. به آنھا آموخت که آنھا از آفریدهرا ن
کنند و در آسمانھا و زمین ھیچ گونه مشارکتی با خدا ندارند و به کسی فایده و  می
 رسانند مگر به دستور خدا: ری نمیضر

ِ  لرَّۡعدُ ٱَو�َُسّبُِح ﴿ َ�ِٰعقَ ٱَوُ�ۡرِسُل  ۦِمۡن ِخيَفتِهِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۦِ�َۡمِده َ�ُيِصيُب بَِها  لصَّ
ِ ٱَمن �ََشآُء َوُهۡم يَُ�ِٰدلُوَن ِ�   .]۱۳[الرعد:  ﴾١٣لِۡمَحالِ ٱوَُهَو َشِديُد  �َّ

                                           
 .۵۶ھمان، ص  -١
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ھا را  گویند و خدا صاعقه و رعد و فرشتگان از ھیبت و عظمت الله، حمد و ثنای او را می«
خدا  ۀکند در حالی که آنان دربار ر میسازد و ھر کس را که بخواھد بدانھا گرفتا روان می

 .»انتھا و کیفری سخت و دردناک است پردازند و خدا دارای قدرتی بی به مجادله می

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َما � َو�﴿ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
َوُهۡم َ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱِمن َدآبَّةٖ وَ  ۡ�

ونَ   .]۴۹[النحل:  ﴾٤٩�َۡسَتۡكِ�ُ
و کرنش  ھا و آنچه در زمین جنبنده وجود دارد، خدای را سجده در آسمانآنچه «

 .»ورند کنند و فرشتگان نیز خدای را سجده می نمایند و تکبر نمی می

ِ فَاِطرِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ ٱَجاِعِل  �ِض ۡ� ْوِ�ٓ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل

ُ
ۡجنَِحةٖ  رُُسً� أ

َ
ۡثَ�ٰ  أ  مَّ

ٓ  ۡلقِ �َۡ ٱ ِ�  يَزِ�دُ  َوُرَ�ٰعَۚ  َوثَُ�َٰث  ۚ َما �ََشا َ ٱ إِنَّ  ُء َّ�  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]١[فاطر:  ﴾١قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

ھای دوتا  ستایش خداوندی را که آفریننده آسمانھا و زمین است و فرشتگان را با بال«
افزاید؛ چراکه  میتا و چھارتا چھارتا آفریده و ھر چه بخواھد بر آفرینش  تا سه دوتا و سه

 .»بر ھر چیزی توانا است

ْ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ۡدُعوا ِ ٱزََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  �َّ َّ�  �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ َوَ�  لسَّ
�ِض ٱِ� 

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ۡ�  .]۲۲[سبأ:  ﴾٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

ر به مشرکان) بگو کسانی را به فریاد بخوانید که به جز خدا (آنھا را معبود) (ای پیامب«
ھا و  پندارید.(اما بدانید آنھا ھرگز گرھی از کارتان نمی گشایند) آنھا در آسمان می

 .»ترین حق مشارکتی ندارند زمین کم
اسلوب  ۀھای مؤمنان به وسیل ھای مکی سایر ارکان ایمان را در دل ھمچنین آیه

اعجازانگیزش استوار و محکم نمود و آن را برای مردم تشریح و توضیح داد؛ چنانکه در 
 فرماید: مورد کیفیت نزول قرآن می

ُهۥ فََرۡقَ�ٰهُ  َءاٗناَوقُرۡ ﴿
َ
ۡلَ�ُٰه تَِ��ٗ�  �َّاِس ٱَ�َ  ِ�َۡقَرأ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ  .]۱۰۶[اإلسراء:  ﴾١٠٦َ�َ

ایم تا آن را آرام بر مردم بخوانی و قطعًا ما  بخش فرستادهقرآنی است که آن را بخش، «

 .»ایم آن را قسمت قسمت فرستاده

ُ ٱ﴿ ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ َثاِ�َ َ�ۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد  ۡ�َِديثِ ٱنَزَّ تََ�ٰبِٗها مَّ ِينَ ٱكَِ�ٰٗبا مُّ َّ� 

ِۚ ٱَ�ٰ ذِۡكِر َ�َۡشۡوَن َر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُ�ُهۡم إِ  ِ ٱَ�ٰلَِك ُهَدى  �َّ َ�ۡهِدي  �َّ
ُ ٱَمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِِل  ۦبِهِ   .]۲۳[الزمر:  ﴾٢٣ِمۡن َهادٍ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ
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خداوند بھترین سخن را فرو فرستاده است؛ کتابی را که ھمگون و مکرر است. از آن «
ھایشان و  ترسند و از آن پوست میافتد که از پروردگار خود  لرزه بر اندام کسانی می

گردد. این رھنمود الھی است و خدا ھر  پذیرش قرآن خدا می ۀھایشان نرم و آماد دل
سازد و خدا ھر که را گمراه سازد، اصًال راھنما و  که را بخواھد در پرتو آن راھیاب می

 .»راھبری نخواھد داشت
َ ٱَوَما قََدُرواْ ﴿ َّ�  ِ نَزَل  ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه

َ
ُ ٱإِۡذ قَالُواْ َمآ أ نَزَل  �َّ

َ
ٖء� قُۡل َمۡن أ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ َ�َ

ِيٱ ۡلِكَ�َٰب ٱ قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها  ۥُموَ�ٰ نُوٗر� وَُهٗدى ّلِلنَّاِس� َ�َۡعلُونَهُ  ۦَجآَء بِهِ  �َّ
نُتۡم َوَ�ٓ  ۡمُتمَوُ�ُۡفوَن َكثِٗ�ۖ� وَُعّلِ 

َ
ْ أ ا لَۡم َ�ۡعلَُمٓوا ۖ ٱ َءابَآؤُُ�ۡمۖ قُِل مَّ ُ ُ�مَّ َذرُۡهۡم ِ�  �َّ

 .]۹۱[األنعام:  ﴾٩١َخوِۡضِهۡم يَۡلَعُبونَ 
گویند: خداوند ھیچ چیزی بر  یاند، وقتی که م کافران، خدا را چنان که باید نشناخته«

کس فرو نفرستاده است بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را  ھیچ
نویسید و  آورده است و نور و ھدایتی بوده است که آن را در کاغذھا میبرای مردم 

کنید و به شما چیزھایی آموخته  بخشی از آن را آشکار و بسیاری از آن را پنھان می
خدا (این قرآن را نازل  :اید، بگو شده است که شما و پدران شما از آنھا با خبر نبوده

 .»روند و به بازیچه پردازند کرده است) و بگذارید بر باطل خود فرو
 ج ھمچنین خداوند سبحان بیان نموده است که به پیامبران قبل از پیامبر اکرم

 ھایی غیر از قرآن نازل کرده است: ب کتا

عۡ ﴿
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  بَِمن لَمُ َوَر�َُّك أ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ۡلَنا َ�ۡعَض  ۡ� ٰ َ�ۡعٖض�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَوَلَقۡد فَضَّ َ�َ

 .]۵۵[اإلسراء:  ﴾٥٥َزُ�وٗر� دَ ۥَوَءاتَۡيَنا َداوُ 
گاه و پروردگارت از مردمان به چیزھایی که در آسمان و زمین« تر است. ما برخی  اند آ

 .»ایم ایم و به داوود زبور عطا نموده از پیامبران را بر برخی دیگر برتری داده
َل َعلَۡيَك ﴿ ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱنَزَّ نَزَل  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوأ ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱُمَصّدِ ِ�ۡ٣﴾ 

 .]۳[آل عمران: 
ھایی  کتاب ۀکتاب را بر تو نازل کرده است که مشتمل بر حق است. تصدیق کنند«

 .»اند و خداوند پیش از آن تورات و انجیل را نازل کرده است است که قبل از آن بوده
 از پیامبران را مبعوث کرده است: بسیاریو بیان نمود که 

رَۡسۡلَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
لِ�َ ٱ ِ�  نَِّ�ّٖ  ِمن أ وَّ

َ
 .]۶[الزخرف:  ﴾٦ۡ�

 .»ایم ھای پیشین روانه کرده ما پیغمبران زیادی را به میان ملت«
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عضی دیگر را ھمچنین خداوند نام بعضی از پیامبران را در قرآن ذکر نموده و نام ب
 است.نیز ذکر ننموده 

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ن ِمۡنُهم َ�ۡبلَِك  ّمِن رُُسٗ�  أ ن َوِمۡنُهم َعلَۡيَك  َقَصۡصَنا مَّ  َ�ۡقُصۡص  لَّمۡ  مَّ

ن لَِرُسولٍ  َ�نَ  َوَما َعلَۡيَكۗ 
َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِ  إِ�َّ  يَةٍ � يَأ ِۚ ٱۡذِن �ِإ ۡمُر  �َّ

َ
ِ ٱفَإَِذا َجآَء أ َّ�  ِ  ۡ�َقِّ ٱُقِ�َ ب

ۡ ٱوََخِ�َ ُهَنالَِك   .]۷۸[غافر:  ﴾٧٨ُمۡبِطلُونَ ل
 ھا را برای تو بازگو کرد و ایم.سرگذشت بعضی غمبرانی فرستادهپیش از تو پی«

ای  ایم، ھیچ پیغمبری حق نداشته است معجزه سرگذشت برخی را برای تو بازگو نکرده
دادگرانه داوری شده را نشان دھد مگر به فرمان خدا زمانی ھم که فرمان خدا آمد، 

 .»اند گرایان زیانمند گشته است و آن وقت باطل

 وصف بهشت در قرآن کریم و تأثیر آن بر صحابه
 ۀھای مکی تا آخرین حد، توجه خود را به روز قیامت متمرکز نمود. کمتر سور آیه

شود که در آن برخی از حاالت قیامت و حاالت نعمت داده شدگان و  مکی یافت می
ای  ذاب یافتگان و کیفیت حشر مردم و محاسبه آنان بیان نشده باشد، به گونهحاالت ع

 نماید: یامت را با چشم مشاھده میکه گویا انسان روز ق

﴿ ْ َ ٱَوَما قََدُروا َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  َ�ۡبَضُتُهۥ اَ�ِيعٗ  ۡ�  لسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ ورِ ٱَونُفَِخ ِ�  ٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ فََصعَِق َمن  لصُّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ

َ
ۖ ٱإِ�َّ َمن َشآَء  ۡ� ُ ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم �َِيامٞ  �َّ

ُ
 ُ�مَّ نُفَِخ �ِيهِ أ

ۡ�َقَتِ  ٦٨يَنُظُرونَ 
َ
�ُض ٱ َوأ

َ
ِ  ۡلِكَ�ُٰب ٱَع بُِنورِ َرّ�َِها َوُوضِ  ۡ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَِجآْيَء ب

َهَدآءِ ٱوَ  ِ  لشُّ ا َعِملَۡت  ٦٩َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  ۡ�َقِّ ٱَوُقِ�َ بَۡيَنُهم ب َوُوّ�َِيۡت ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ
ۡعلَُم بَِما َ�ۡفَعلُونَ 

َ
ِينَ ٱَوِسيَق  ٧٠وَُهَو أ ٰٓ إِذَ  �َّ ا َجآُءوَها َ�َفُرٓواْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُزَمًر�ۖ َح�َّ

تُِ�ۡم رُُسلٞ 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَهآ �

َ
ُ�ۡم َءاَ�ِٰت َعلَيۡ  َ�ۡتلُونَ  ّمِنُ�مۡ  فُتَِحۡت �

 ُ ْ َرّ�ُِ�ۡم َوُ�نِذُرونَُ�ۡم لَِقآَء يَۡوِمُ�ۡم َ�َٰذ�ۚ قَال ۡت َ�َِمُة  وا  ۡلَعَذابِ ٱبََ�ٰ َوَ�ِٰ�ۡن َحقَّ
ْ ٱ�ِيَل  ٧١ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َ  ۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى  ۡدُخلُٓوا بَۡ�َٰب َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
�

ِ�نَ ٱ ِينَ ٱوَِسيَق  ٧٢لُۡمَتَكّ�ِ ْ ٱ �َّ َقۡوا ٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت  ۡ�َنَّةِ ٱَر�َُّهۡم إَِ�  �َّ ُزَمًر�ۖ َح�َّ
بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�مۡ 

َ
 ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُواْ  ٧٣َ�ِٰ�ِينَ  ۡدُخلُوَهاٱِطۡبُتۡم فَ  �
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 ِ ِيٱِ�َّ ۡوَرَ�َنا  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  �َّ
َ
�َض ٱَوأ

َ
 ِمَن  ۡ�

ُ
أ ۡجُر  ۡ�َنَّةِ ٱنَتََبوَّ

َ
ۖ فَنِۡعَم أ َحۡيُث �ََشآُء

�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡمۚ  ۡلَعۡرِش ٱَحآّفَِ� ِمۡن َحۡوِل  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱَوتََرى  ٧٤ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱ
 ِ � ٱَوقُِ�َ بَۡيَنُهم ب ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱَو�ِيَل  ۡ�َّقِ  .]۷۵-۶۷[الزمر:  ﴾٧٥ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

اند. در روز قیامت سراسر زمین  آنان آن گونه که شایسته است، خدا را نشناخته« 
شود. خدا  در ھم پیچیده می ھا با دست راست او یکباره در مشت او قرار دارد و آسمان

پاک و منزه از شرک آنان است. در صور دمیده خواھد شد. تمام کسانی که در 
میرند، مگر کسانی که خدا بخواھد. سپس بار دیگر در  ھا و زمین ھستند، می آسمان

نگرند و زمین با نور  خیزند و می شود. به ناگاه ھمگی به پا می آن دمیده می
شود و پیغمبران و گواھان آورده  شود و کتاب گذاشته می یخداوندگارش روشن م

شود و  گردد و اصًال بدیشان ستم نمی شوند و راست و درست میان مردم داوری می می
شود و خدا  به تمام و کمال سزا و جزای ھر کاری را که انسان کرده است، بدو داده می

افران به سوی دوزخ گروه گروه اند و ک کرده داند که آنان چه کارھایی را می بھتر می
گردد و  رسند، درھای آن به رویشان گشوده می شوند و ھنگامی که بدانجا می رانده می

اند  پیغمبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامدهآیا  :گویند نگھبانان دوزخ بدیشان می
را از رویارویی چنین روزی  ھای پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما تا آیه

و قطعی است. بدیشان آری ولیکن فرمان عذاب بر کافران ثابت  :گویند بترسانند؟ می
مانید. جایگاه متکبران  شوید جاودانه در آن میاز درھای دوزخ داخل  :شود گفته می

ترسند، گروه گروه به سوی  چه بد جایگاھی است و کسانی که از پروردگارشان می
رسند؛ بھشتی که درھای آن باز  شوند تا بدانگاه که به بھشت می مود میبھشت رھن

اید و به  درودتان باد. خوب بوده :گویند است. بدین ھنگام نگھبانان بھشت بدیشان می
اید، پس خوش باشید و داخل بھشت شوید و جاودانه در آن بمانید! و  نیکی زیسته

خویش وفا کرد و  ۀه با ما به وعدسپاس و ستایش خداوندی را سزاست ک :گویند می
سرزمین (بھشت) را از آن ما نموده است که ھر جا بخواھیم منزل گزینیم و به سر 
ببریم، پاداش عمل کنندگان چه خوب و جالب است! فرشتگان را خواھی دید که 

اند. در  اند و به سپاس و ستایش پروردگار خود مشغول گرداگرد عرش خدا حلقه زده
گردد و  شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری می ان خدا داوری میمیان (بندگ

 .»شود: حمد و ستایش، خداوند جھانیان را سزا است گفته می
ھای کریمه، حالت بھشت را شرح و توصیف نمود و این موضوع در  بدین صورت آیه

ھشت آمده گذاشت. از جمله چیزھایی که در توصیف ب وجود صحابه تأثیر به سزایی می
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ھایی دارد و جویبارھا از زیر درختان و  نظیر است و درھا و پله است، اینکه بھشت، بی
ھایی وجود دارد و در آن  ھا، قصرھا و خیمه ھای آن روان است و در آن چشمه کاخ

المنتھی و طوبی وجود دارد ھمچنین قرآن کریم از  درختان گوناگونی مانند سدره
ھا، زیورآالت،  ھا، ظروف، لباس ھا، شراب کیھا، نوشیدنینعمتھای اھل بھشت و خورا

ھا و زنانشان سخن گفته است و از بھترین چیزی  ھا و خدمتگزارانشان و از گفته فرش
ھای قرآن از بھشت،  شوند، سخن به میان آورده است که با این توصیف که داده می

آن شده بودند. از ھای مسلمانان، متوجه و شیفته  جوارح، احساسات، اذھان و دل
 توان به موارد ذیل اشاره نمود: یھای بھشت، م جمله توصیف

 نظیر بودن بھشت بی -۱
نعمتھایی که خدا در بھشت برای بندگان پرھیزگارش آماده نموده است، از کرم، 

اند و برخی از آنھا برای ما توصیف شده است، اما  جود و بخشش الھی سرچشمه گرفته
نمایند و افکار ما به  پنھان نموده است، عقلھای ما آن را درک نمیآنچه خداوند از ما 

 فرماید: رسند. خداوند می حقیقت آن نمی

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم  لَۡمَضاِجعِ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
ۡخِ�َ لَهُ  ١٦يُنفُِقونَ 

ُ
ٓ أ ا ۢ بَِما َ�نُواْ َفَ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء

َ
ةِ أ م ّمِن قُرَّ

 .]۱۷-۱۶[السجدة:  ﴾١٧َ�ۡعَملُونَ 
شود. پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد  پھلوھایشان از بسترھا به دور می«

داند در برابر  بخشند. ھیچ کس نمی ایم، می خوانند و از چیزھایی که بدیشان داده می
دھند چه چیزھای شادی آفرین و مسرت بخشی برای ایشان  کارھایی که انجام می

پنھان شده است و خداوند نیز سبب این پاداش را چنین بیان نموده است که این به 

 .»باشد داری و انفاق در راه خدا می خاطر کارھای بزرگی از قبیل: شب زنده

 ھا و مقامھای بھشت درجه -۲
خداوند به آنھا برای انجام اعمال ارزانی اھل بھشت براساس اعمال و توفیقی که 

نموده است، عالوه بر اینکه با یکدیگر متفاوت ھستند، مقامھایشان نیز در آخرت 
 فرماید: متفاوت خواھد بود؛ چنانکه خداوند می

﴿ 
ۡ
ٰلَِ�ٰتِ ٱُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل  تِهِۦَوَمن يَأ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ل�َّ

ُ
َرَ�ُٰت ٱفَأ [طه:  ﴾٧٥ۡلُعَ�ٰ ٱ �َّ

۷۵[. 
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و ھر که با ایمان و عمل صالح، پیش پروردگارش رود، چنین کسانی دارای مراتب «

 .»واال و منازل باالیند
دوستان مؤمن خدا نیز در این مقامھا بر حسب ایمان و تقوای خود قرار دارند. 

 فرماید: خداوند متعال می

ن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۡلَنا َ�ُ  ۡلَعاِجلَةَ ٱمَّ َجَهنََّم  ۥ�ِيَها َما �ََشآُء لَِمن نُّرِ�ُد ُ�مَّ َجَعۡلَنا َ�ُ  ۥَعجَّ
ۡدُحوٗر� َراَد  ١٨يَۡصلَٮَٰها َمۡذُموٗما مَّ

َ
َوَسَ�ٰ لََها َسۡعَيَها َوُهَو ُمۡؤِمٞن  �ِخَرةَ ٱَوَمۡن أ

ۡشُكوٗر� ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َسۡعُيُهم مَّ
ُ
ُؤَ�ٓ  ١٩فَأ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ ءِ ِمۡن َ�َطآِء َرّ�َِكۚ َوَما ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ

ٰ َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرُة  نُظرۡ ٱ ٢٠َ�َن َ�َطآُء َرّ�َِك َ�ُۡظوًرا ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َكۡيَف فَضَّ
ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� 

َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
 .]۲۱-۱۸[اإلسراء:  ﴾٢١أ
خواھیم و به ھر کس که  میھر کس که دنیای زودگذر را بخواھد، آن اندازه که خود «

او  ۀدانیم ھر چه زودتر در دنیا بدو عطا خواھیم کرد؛ سپس دوزخ را بھر صالح می
سوزد در حالی که مورد سرزنش و رانده و مانده است و ھر  کنیم که آتش آن می می

کس که آخرت را بخواھد و برای آن تالش سزاوار را از خود نشان دھد، در حالی که 
ماند و ما ھر یک از اینان و از  سپاس نمی ین چنین کسانی تالششان بیمؤمن باشد ا

رسانیم. بخشش پروردگارت ھرگز ممنوع  آنان را از بخشش پروردگارت کمک می
ایم و در آخرت، درجات  نگشته است. ببین چگونه برخی را بر برخی دیگر برتری داده

 .»تر است تر و برتریھا سترگ بزرگ

 نھرھای بھشت  -۳
 فرماید: ھای زیادی از نھرھای بھشت، یاد نموده است و می آن کریم در آیهقر

َثُل ﴿ َ�ٖ لَّۡم  لُۡمتَُّقوَنۖ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱمَّ
نَۡ�ٰٞر ّمِن لَّ

َ
آٍء َ�ۡ�ِ َءاِسٖن َو� نَۡ�ٰٞر ّمِن مَّ

َ
�ِيَهآ �

ۡ َطۡعُمهُ  ٰ  ۥَ�َتَغ�َّ ةٖ ّلِل�َّ َّ نَۡ�ٰٞر ّمِۡن َ�ٖۡر �َّ
َ
� َولَُهۡم �ِيَها َو� َصّ�ٗ نَۡ�ٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ

َ
رِ�َِ� َو�

ّ�ِِهۡمۖ َكَمۡن ُهَو َ�ِٰ�ٞ ِ�  �ََّمَ�ٰتِ ٱ ِمن ُ�ِّ  ٞ ّمِن رَّ ْ َمآًء َ�ِيٗما  �َّارِ ٱَوَمۡغفَِرة وَُسُقوا
ۡمَعآَءُهمۡ 

َ
َع أ  .]۱۵[محمد:  ﴾١٥َ�َقطَّ

وصف بھشتی که به پرھیزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارھایی از آبی است «
که گندیده و بدبو نگشته است و رودبارھایی از شیری است که طعم و مزه آن متغیر 
نشده است و رودبارھایی از شرابی است که سراپا لذت برای نوشندگان است و 
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ای  جا، آنان ھرگونه میوه ست و در آناست که خاص و پالوده ارودبارھایی از عسلی 
اند که  دارند و از آمرزش پرودرگارشان برخوردارند (آیا چنین کسانی) ھمانند کسانی

نوشند که اندرون و روده  مانند و از آب داغ و جوشان می در آتش دوزخ جاویدان می

 .»گسلد کند و از ھم می ھایشان را پاره پاره می

 ھای بھشت  چشمه -۴
ھای زیادی است که طعم و جویبارھای آن مختلف است؛ چنانکه  ت چشمهدر بھش
 فرماید: خداوند می

ٰٖت وَُ�ُيونٍ  لُۡمتَّقِ�َ ٱإِنَّ ﴿  .]۴۵[الحجر:  ﴾٤٥ِ� َج�َّ
 .»برند ساران به سر می گمان پرھیزگاران در میان باغھا و چشمه بی«
 فرماید: و می

 .]۴۱[المرسالت:  ﴾٤١ِ� ِظَ�ٰٖل وَُ�ُيونٖ  لُۡمتَّقِ�َ ٱإِنَّ ﴿
 .»برند  ھا به سر می ھا و چشمه گمان پرھیزگاران در سایه بی«

پروردگارش  و در توصیف آن دو باغی که برای کسی آماده نموده است که از
 :فرماید ترسد، می می

اَخَتانِ  َنانِ �ِيِهَما َ�يۡ ﴿  .]٦٦[الرحمن:  ﴾٦٦نَضَّ
 .»جوشند ھایی است که قلقل کنان از زمین می چشمهدر آن باغھا «

نوشند  در بھشت نیز دو چشمه وجود دارد که بندگان مقرب، آبھای خالص آن را می
 ۀنوشند و یکی از آنھا چشم و نیکوکاران از این دو چشمه آب آمیخته و مخلوط می

 فرماید: کافور است؛ چنانکه می

بَۡرارَ ٱإِنَّ ﴿
َ
ٖس َ�َن ِمَزاُجَها َ�فُوًرا ۡ�

ۡ
ُ�وَن ِمن َكأ ِ ٱَ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ِعَباُد  ٥�َۡ�َ َّ� 

ُروَ�َها َ�ۡفِجٗ��  .]۶-۵[اإلنسان:  ﴾٦ُ�َفّجِ
نوشند که آمیخته به کافور است. (این  کشند و می ھای شرابی را سر می نیکان جام«

نوشندو ھر کجا که بخواھند،  آن میای که بندگان خدا از  شود از) چشمه جامھا پر می

 .»برند کنند و می با خود روان می
نوشند، در حالی که برخی از  خداوند خبر داده است که نیکان نوشیدنی مرکبی می

 نوشند. بندگان خدا، آن را خالص می
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 فرماید: تسنیم است؛ چنانکه خداوند می ۀدوم، چشم ۀچشم

بَۡرارَ ٱإِنَّ ﴿
َ
َرآ�ِكِ ٱَ�َ  ٢٢َلِ� نَعِي�ٍ  ۡ�

َ
ةَ  ٢٣يَنُظُرونَ  ۡ� َ�ۡعرُِف ِ� وُُجوهِِهۡم نَۡ�َ

ُۡتو�ٍ  ٢٤�َّعِيمِ ٱ ِمۡسٞكۚ َوِ� َ�ٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس  ۥِخَ�ُٰمهُ  ٢٥�ُۡسَقۡوَن ِمن رَِّحيٖق �َّ
ُ�ونَ ٱَ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها  ٢٧ِمن �َۡسنِي�ٍ  ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦لُۡمَتَ�ٰفُِسونَ ٱ  ﴾٢٨لُۡمَقرَّ

 .]۲۸-۲۲ن: ی[المطفف
ھای فراوان بھشت به سر خواھند برد. بر  گمان نیکان در میان انواع نعمت بی«

ھایشان  نگرند. خوشی و خرمی و نشاط را در چھره زند و می تختھای مجلل تکیه می
شود که دست نخورده و سربسته  خواھید دید. به آنان از شراب زالل و خالصی داده می

آن، از مشک است مسابقه دھندگان باید برای به دست آوردن این با  است. مھر در بند
آن تسنیم است که مقربان از  ۀھمدیگر مسابقه بدھند و بر یکدیگر پیشی بگیرند. آمیز

 .»نوشند آن می
شود.  میای است که سلسبیل نامیده  ھای دیگر بھشت، چشمه یکی از چشمه
 فرماید: خداوند متعال می

ٗسا َ�َن ِمَزاُجَها َز�َبِيً� َو�ُۡسَقۡوَن ﴿
ۡ
ٰ َسۡلَسبِيٗ�  ١٧�ِيَها َكأ  ﴾١٨َ�ۡيٗنا �ِيَها �َُس�َّ

 .]۱۸-۱۷[اإلنسان: 
ای که  آن زنجبیل است، چشمه ۀدھند که آمیز ھای شراب بدیشان می جا جام در آن«

 .»شود در بھشت است و سلسبیل نامیده می

 ھای بھشت  توصیف برخی از درخت -۵
 المنتھی: سدرة × الف

خداوند از این درخت در قرآن یاد نموده و خبر داده است که رسول خدا جبرئیل را 
در صورت اصلی خود نزد این درخت دیده است و نزد آن، جنت مأوی است؛ چنانکه 

 فرماید: خداوند می

َوىٰٓ ٱِعنَدَها َجنَُّة  ١٤لُۡمنَتَ�ٰ ٱةِ رَ ِعنَد ِسدۡ ﴿
ۡ
 ١٦َما َ�ۡغَ�ٰ  ۡدَرةَ لسِّ ٱإِۡذ َ�ۡغَ�  ١٥لَۡمأ

 .]۱۷-۱۴[النجم:  ﴾١٧َوَما َطَ�ٰ  ۡ�ََ�ُ ٱَما َزاَغ 
گاه که  شت که منزلگاه است وجود دارد. آنالمنتھی که در کنار آن بھ نزد سدرة«

 .»سدره را فرا گرفت آنچه فرا گرفت. چشم به خطا نرفت و سرکشی نکرد



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٩٢

 

 درخت طوبی: × ب
شود؛ چنانکه  ھای بھشتیان از آن ساخته می طوبی، درخت بزرگی است که لباس

طوبی، درختی است در بھشت که «فرمود:  ج گوید: پیامبر اکرم میس  ابوسعید خدری
 .١»شوند ھای آن، ساخته می ھشت از برگھای اھل ب مسیر آن صد سال است و لباس

نماید. درخت بزرگی است که اندازه آن را کسی  آن را صد سال طی می ۀیک سوار، سای
داند. فقط رسول خدا میزان بزرگی آن را در حدیثی که بخاری از ابوھریره نقل  جز خدا نمی

ر صد سال در بھشت درختی وجود دارد که سوارکار، د«کرده، چنین بیان فرموده است: 
 کند: یف این درخت را چنین یاد میو خداوند توص .»نماید سایه آن را طی می

ۡمُدو�ٖ  َوِظّلٖ ﴿  .]۳۰[الواقعة:  ﴾٣٠مَّ
 .»ھای فراوان و گسترده و کشیده و در میان سایه«

 نماید. آن داللت می ۀانگیز بر قدرت سازند که این آفرینش شگفت

 ھای اھل بھشت خوراک و نوشیدنی -۶
ز ھر نوعی که در دل است اھایی  ھا و نوشیدنی فرماید: در بھشت خوردنی خدا می

 .»انسان بخواھد

﴿ ٰ ا ِكَهةٖ َوَ� ونَ  ّمِمَّ ُ  .]۲۰[الواقعة:  ﴾٢٠َ�َتَخ�َّ
 .»ای را که برگزینند ھر نوع میوه«

  َذَهبٖ  ّمِن بِِصَحاٖف  ِهمُ�َطاُف َعلَيۡ ﴿
َ
نُفُس ٱۡ�َواٖب� َو�ِيَها َما �َۡشَتِهيهِ َوأ

َ
َوتََ�ُّ  ۡ�

ۖ ٱ ُ�ُ�ۡ
َ
ونَ  ۡ� نُتۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

َ
 .]۷۱[الزخرف:  ﴾٧١َوأ

شود و ھر چه دلشان بخواھد و  ھای زرین به گردش انداخته می ھا و جام برایشان کاسه«
ھر چه چشم از آن لذت ببرد، در بھشت وجود دارد و شما در آن جا جاودانه خواھید 

 .»بود
ھا را که  ھا و نوشیدنی خوراکیھا و انواع  خداوند نیز برای آنھا استفاده از خوبی

 شند، مباح و جایز قرار داده است:تمایل داشته با

ْ ٱُ�ُواْ وَ ﴿ ُ�وا ۢ َهنِٓ�  ۡ�َ ۡسَلۡفُتۡم ِ�  َٔ
َ
يَّامِ ٱ� بَِمآ أ

َ
 .]۲۴[الحاقة:  ﴾٢٤ۡ�َاِ�َةِ ٱ ۡ�

 .»اید، گوارا بخورید و بنوشید داده در برابرکارھایی که در روزگاران گذشته انجام می«

                                           
 .۱۹۸۵شمارۀ  ،۶۳۹، ص ۴، آلبانی، ج الحادیث الصحیحةسلسلة ا -١
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 ھای اھل بھشت  نوشیدنی -۷ 
نماید، شراب است و خاصیت  ھایی که خداوند به اھل بھشت ارزانی می از نوشیدنی

ھای دنیا دارند، پاک و مبرا  شراب بھشت این است که از عیب و آفتھایی که شراب
آورد و  برد و سر و شکم را به درد می ھای دنیا عقل انسان را از بین می است. شراب

 ۀکند و کیفیت و رنگشان ھم معیوب است، اما شراب بھشت از ھم بیمار میجسم را 
 .١باشند ھا خالی است و عالوه بر آن زیبا، زالل و گوارا می این عیب

 فرماید: چنانکه خداوند می

ٖس  ِهمُ�َطاُف َعلَيۡ ﴿
ۡ
عِي� ّمِن بَِ�أ ٰرِ�ِ�َ  ٤٥مَّ ةٖ ّلِل�َّ َ� َ� �ِيَها َغۡوٞل وَ  ٤٦َ�ۡيَضآَء َ�َّ

 .]۴۷-۴۵[الصافات:  ﴾٤٧ُهۡم َ�ۡنَها يَُ�فُونَ 
 برگرفته از رودبار جاری شراب گرداگرد آنان در گردش است. سفیدمی ھای  قدح«

ھایی است ونه  ھا و گرفتاری رنگ است و خوشگوار برای نوشندگان. نه در آن تباھی

 .»آیند خواران از آن به حالت تھوع در می می
کند که انسان  را سفید توصیف نموده است، سپس بیان می خداوند زیبایی رنگ آن

 شود. برد و خسته نمی از نوشیدنش لذت می
 نماید: ھشت را این گونه توصیف میدر جایی دیگر شراب ب

ونَ  وِۡلَ�ٰنٞ  ِهمۡ َ�ُطوُف َعلَيۡ ﴿ ُ َّ�َ ِع�ٖ  ١٧�ُّ ٖس ّمِن مَّ
ۡ
بَارِ�َق َوَ�أ

َ
ۡ�َواٖب َو�

َ
�َّ  ١٨بِأ

ُعوَن   .]۱۹-۱۷[الواقعة:  ﴾١٩َ�ۡنَها َوَ� يُ�ِفُونَ يَُصدَّ
نوجوانانی ھمیشه نوجوان برای (خدمت بدیشان پیرامونشان درآمد و رفت ھستند و «

ھایی  ھا و جام ھا و کوزه آورند) قدح گردانند. (و به گردش در می باده را) برای آنان می
نه عقل و شعور خود را  و گیرند از رودبار روان شراب را. از نوشیدن آن نه سردرد می

 .»دھند از دست می
ُۡتو�ٍ  رَِّحيقٖ  ِمن َقۡونَ �ُسۡ ﴿ ِمۡسٞكۚ َوِ� َ�ٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس  ۥِخَ�ُٰمهُ  ٢٥�َّ
 .]۲۶-۲۵ن: ی[المطفف ﴾٢٦لُۡمَتَ�ٰفُِسونَ ٱ
شود که دست نخورده و سر بسته است. مھر  به آنان از شراب زالل و خالصی داده می«

از مشک است. مسابقه دھندگان باید برای به دست آوردن این با ھمدیگر و در بند آن 

 .»مسابقه بدھند و بر یکدیگر پیشی بگیرند
                                           

 .۲۳الیوم االخر الجنة و النار، عمر االشقر، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٩٤

 

شرابی است که برای آن دو وصف بیان شده است: اول اینکه شراب سر » رحیق«
نوشنددر پایان، بوی مسک از  ای است. دوم اینکه وقتی آن را می بسته و دست نخورده

 .١دتراو آن می

 ھای اھل بھشت، آلودگی به ھمراه ندارد  ھا و نوشیدنی خوراکی -۸
بھشت سرایی است پاکیزه و اھل بھشت نیز از آلودگیھا پاک ھستند؛ چنانکه پیامبر 

ھایشان چون  شوند، چھره اولین گروھی که از امت من وارد بھشت می«فرمود:  ج اکرم
شوند،  بعد از آنھا وارد بھشت میھای کسانی که  ماه شب چھارده است. سپس چھره

بھشت  باشد. کسانی که بعد از این دو گروه وارد ترین ستاره آسمان می بسان درخشنده
 .٢»و مدفوع و خلم و بزاق ندارند اھل بھشت ادرار اند و شوند، دارای مراتب متفاوت می

تصریح مورد دیگری که اھل بھشت با یکدیگر در آن تفاوت دارند و حدیث به آن 
ھا، ھمه  مندی از نور و روشنایی است. البته در پاک بودن از آلودگی نموده است، بھره

اند؛ یعنی، ھیچ کدام، ادرار و مدفوع و تف و آب دھان و آب بینی ندارد و  مشترک
تراود،  ھایشان می ھا به عرقی مانند عرق مشک که از بدن ھای خوراک و نوشیدنی فضله

شود که از آن بوھای خوش و  برخی از آن به آروغ تبدیل می شود؛ چنانکه تبدیل می
گینی به مشام می خورند و  اھل بھشت، در آنجا می«فرمود:  ج رسد و رسول خدا عطرآ

اندازند و ادرار و مدفوع و خلم ندارند. گفتند: پس خوراکی که  نوشند و تف نمی می
 .٣»شود دیل میروغی مانند بوی مشک تببه آ :شود؟ فرمود خورند چه می می

 اھل بھشت لباس و زیورآالت -۹
پوشند  ھای ابریشمی می ھای مجلل و بسیار زیبایی ھمانند لباس اھل بھشت، لباس

و با انواع زیورآالت از قبیل: دستبندھای طال و نقره و جواھرات گران قیمت خود را 
 فرماید: آرایند؛ چنانکه خداوند می می

﴿ ٰ َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها ُ�َلَّۡونَ  يَۡدُخلُوَ�َها َعۡدنٖ  ُت َج�َّ
َ
 �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  َولُۡؤلُٗؤ�ۖ  َذَهبٖ  ِمن أ

 .]۳۳[فاطر:  ﴾٣٣َحرِ�رٞ 

                                           
 .۵۱۴، ص ۶تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۲۸۳۴شمارۀ  ،مسلم، کتاب الجنة، باب اول زمره تدخل الجنة -٢
 .۲۸۳۵شمارۀ  ھمان، -٣
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ھا با دستبندھای طال و  شوند و در آن جاه ھا داخل می ھای اقامتی است که بدان باغ«

 .»گردند و لباسشان در آن جا ابریشمی است مروارید آراسته می

﴿ ٰ ٞقۖ  ُخۡ�ٞ  ُسنُدٍس  �َِياُب  لَِيُهمۡ َ� ْ  �ۡستَۡ�َ َساوِرَ  وَُحلُّٓوا
َ
ٖة وََسَقٮُٰهۡم َر�ُُّهۡم  ِمن أ فِضَّ

اٗبا َطُهوًرا  .]۲۱[اإلنسان:  ﴾٢١َ�َ

بر تن ایشان، لباسھای ابریشمی نازک و سبز و دیبای ضخیمی است و با دستبندھا و «
اند. پروردگارشان بدیشان شراب پاک  شدهالنگوھای سیمین، زیب و زینت داده 

 .»نوشاند می
پوشند، لباس  ھایی که می ھای مختلفی دارد و از انواع لباس شان رنگ ھای لباس

 باشد. سبز از حریر نازک و ضخیم می

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ُٰت  لَُهمۡ  �َِك أ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتِِهمُ  ِمن َ�ۡرِي َعۡدنٖ  َج�َّ

َ
َسا ۡ�

َ
وَِر ِمن ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ

تَِّ�  ٖق مُّ � ّمِن ُسنُدٖس �ۡستَۡ�َ َرآ�ِِك� ٱَ� �ِيَها َ�َ  َِٔذَهٖب َوَ�ۡلبَُسوَن �َِيابًا ُخۡ�ٗ
َ
�ۡ 

 .]۳۱ھف: ک[ال ﴾٣١ٗقاوََحُسَنۡت ُمۡرَ�فَ  �ََّواُب ٱنِۡعَم 
آنان کسانی ھستند که بھشت جاویدان از آن ایشان است، بھشتی که در زیر آن «

ھای  شوند و جامه روان است. آنان در آن جا با دستبندھای طال آراسته میجویبارھا 
اند. چه  پوشند درحالی که بر تختھا و مبلمانھا تکیه زده سبز حریر نازک و ضخیم می

 .؟»پاداش خوبی است، چه منزل و مقر زیبایی است
و با ھایی طالیی دارند  خبر داده است که اھل بھشت شانه ج ھمچنین پیامبر اکرم

دھند و بوی خوب مشک از بدنشان  کنند و بخور می عود خوشبو خود را دود می
بخوردانھایشان ھایشان از طال و نقره است و آنچه در  ظرف«تراود؛ چنانکه فرمود:  می
 .١»ھایشان مشک است عود عطر است و عرقسوزد،  می

 ج پیامبر اکرم رود. شوند و از بین نمی ھا و زیور آالت اھل بھشت کھنه نمی لباس
گیرد و رنجور و ناراحت  ھر کس وارد بھشت شود، در ناز و نعمت قرار می«فرمود: 

 .٢»رود شود و جوانی او از بین نمی یگردد، لباسش کھنه نم نمی
 

                                           
 .۳۲۴۶شمارۀ  ،الخلق، باب صفة الجنة ی، کتاب بدءالبخار -١
 .۲۸۳۶، شماره ۲۱۸، ص ۴، ج مسلم، کتاب الجنة، باب دوام نعیم الجنة -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٩٦

 

 اجتماع اھل بھشت و سخنان آنان -۱۰
آیند و با ھم  روند و در مجلسی زیبا گرد ھم می اھل بھشت به دیدار یکدیگر می

نمایند و از آنچه برایشان در دنیا اتفاق افتاده و از وارد شدن به بھشت که  گفتگو می
کنند؛ چنانکه خداوند در توصیف گردھم آیی  خداوند به آنھا ارزانی نموده است، یاد می

 اھل بھشت فرموده است:

رٖ ُصُدورِ  ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ ُ�ُ ٰ َتَ�ٰبِلِ�َ هِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ  .]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧مُّ
کشیم و برادرانه بر تختھا  ھایشان بیرون می توزی و دشمنانگی را از سینه و کینه«

 .»نشینند رویاروی ھم می
گویند، ذکر نموده و فرموده  قرآن فقط بخشی از سخنانی که آنھا در مجالسشان می

 است:

﴿ ۡ�
َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َبَل َوأ  .]۲۵[الطور:  ﴾٢٥يَتََسآَءلُونَ  َ�ۡعٖض  َ�َ

ھای بھشت با یکدیگر سخن  کنند (و از نعمت کنان رو به ھمدیگر می پرسش«

 .»)گویند می
انداختند و آنھا را به  از جمله در مورد اھل شر، آنھایی که مؤمنان را به شک می

 کند: خواندند، چنین یاد می را میکیفر و ناسپاسی ف

ٰ َ�ۡعٖض يَتََسآَءلُونَ ﴿ ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
 ٥١قَاَل قَآ�ِٞل ّمِۡنُهۡم إِّ�ِ َ�َن ِ� قَرِ�نٞ  ٥٠فَأ

ءِنََّك لَِمَن 
َ
�ِ�َ ٱَ�ُقوُل أ ءِنَّا لََمِديُنونَ  ٥٢لُۡمَصّدِ

َ
ءَِذا ِمۡتَنا َوُ�نَّا تَُراٗبا وَِعَ�ًٰما أ

َ
قَاَل  ٥٣أ

لُِعونَ  طَّ نُتم مُّ
َ
ِ ٱقَاَل تَ  ٥٥ۡ�َِحيمِ ٱفََرَءاهُ ِ� َسَوآءِ  لَعَ طَّ ٱفَ  ٥٤َهۡل أ إِن كِدتَّ  �َّ

َ�َما َ�ُۡن بَِمّيِتِ�َ  ٥٧لُۡمۡحَ�ِ�نَ ٱَولَۡوَ� نِۡعَمُة َرّ�ِ َلُكنُت ِمَن  ٥٦لَُ�ۡدِينِ 
َ
إِ�َّ  ٥٨أ

وَ�ٰ ٱَمۡوتَتََنا 
ُ
�ۡ  َ�ِ� لِِمۡثِل َ�َٰذا  ٦٠ۡلَعِظيمُ ٱ زُ ۡلَفوۡ ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو  ٥٩َوَما َ�ُۡن بُِمَعذَّ

 .]۶۱-۵۰[الصافات:  ﴾٦١ۡلَ�ِٰمُلونَ ٱفَۡلَيۡعَمِل 
گوید: من  پرسند. یکی از آنان می کنند و از یکدیگر می بعضی رو به بعضی دیگر می«

کنند (که بعد از  گفت آیا تو از زمره کسانی ھستی که باور می ھمنشینی داشتم. می
ھست) آیا زمانی که مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا ما مرگ، زندگی و رستاخیزی 
توانید  گوید: آیا شما می بینیم. می گیریم و سزا و جزا می مورد بازخواست قرار می

شود و او را در وسط  ور می نگاھی بیندازید و او را بنگرید. پس آن گاه خودش دیده
با خود به دوزخ، پرت کنی و به خدا سوگند نزدیک بود مرا،  :گوید بیند. می دوزخ می
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ھالکم سازی. اگر نعمت پروردگارم نبود، من ھم از احضارشدگان(در دوزخ) بودم. آیا ما 
شویم. این  میریم. مگر مرگ نخستینی که داشتیم و ما ھرگز عذاب داده نمی دیگر نمی

 .»دنعمت واقعًا پیروزی بزرگ است. برای رسیدن به چنین چیزی، کارکنان باید کار کنن

 زنان اھل بھشت -۱۱
ھمسر دنیوی انسان مؤمن، در آخرت نیز زنش خواھد بود به شرط اینکه ایمان 

 داشته باشد:

﴿ ٰ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن يَۡدُخلُوَ�َها َعۡدنٖ  ُت َج�َّ
َ
ٰتِِهۡمۖ  َوأ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َوٱ َوُذّرِ�َّ

ِ بَاٖب 
 .]۲۳[الرعد:  ﴾٢٣يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُ�ّ

ھای بھشت است که جای ماندگاری است و آنان ھمراه کسانی از پدران و  باغ«
شوند که صالح باشند و فرشتگان از ھر سویی  فرزندان و ھمسران خود بدانجا وارد می

 .»شوند بر آنان وارد می
ھای  مند ھستند و در زیر سایه ھا بھره از نعمتآنھا در بھشت، ھمراه با ھمسرانشان 

 زنند: میدرختان بھشت، شاد و خوشحال تکیه 

ۡزَ�ُٰجُهمۡ  ُهمۡ ﴿
َ
َرآ�ِِك ٱ َ�َ  ِظَ�ٰلٍ  ِ�  َوأ

َ
 .]۵۶س: ی[ ﴾٥٦ونَ  ُٔ ُمتَِّ�  ۡ�

 .»اند ھا تکیه زده ھای پر فراخ بر تخت آنان و ھمسرانشان در زیر سایه«

ْ ٱ﴿ ونَ  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا ۡزَ�ُٰجُ�ۡم ُ�َۡ�ُ
َ
نُتۡم َوأ

َ
 .]۷۰[الزخرف:  ﴾٧٠أ

جا شادمان و شادکام و مکرم و محترم  ھمسرانتان به بھشت درآیید. در آنشما و «

 .»خواھید بود

 حوران بھشتی -۱۲
 فرماید: خداوند می

 .]۵۴[الدخان:  ﴾٥٤ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  َوَزوَّۡجَ�ُٰهم لَِك َكَ�ٰ ﴿
حور از کلمه حورا گرفته شده است؛ یعنی، سفیدی و سیاھی چشم آنان خیلی 

جمع کلمه عیناء، یعنی درشت چشم است و خداوند در قرآن حوران را  »عین«است 
سن و سالی ھستند که  نماید که آنھا دوشیزگان نوجوان ھم چنین توصیف می

 فرماید: ه برآمده است؛ چنانکه میپستانھایشان تاز

ۡعَ�ٰٗبا ٣١َمَفاًزا ُمتَّقِ�َ لِلۡ إِنَّ ﴿
َ
تَۡراٗبا ٣٢َحَدآ�َِق َوأ

َ
 .]۳۳-۳۱[النبأ:  ﴾٣٣َوَ�َواِعَب �
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ھا بھره ایشان  ھای سرسبز و انواع روزی مسلمًا برای پرھیزگاران رستگاری، باغ«

 .»شود ایشان می ۀسن و سال بھر گردد و دختران نوجوان تازه پستان و ھم می
» اتراب«شود که زیبا باشد و پستانھایش برآمده باشند و  به زنی گفته می »کاعب«

ھای خداوند در بھشت است که آنھا را خلق  یعنی ھم سن و سال. حور عین از آفریده
رار داده است؛ نموده و آنان را دوشیزگان ھم سن و سال مورد عالقه ھمسرانشان ق

 فرماید: چنانکه می

﴿ ٓ ا َ�ُٰهنَّ  إِ�َّ
ۡ
�َشأ

َ
بَۡ�اًرا ٣٥إِ�َشآءٗ  أ

َ
تَۡراٗبا ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

َ
 .]۳۷-۳۵[الواقعة:  ﴾٣٧ُعُرً�ا �

باشد؛  نماید که قبًال ھیچ کس با آنھا ازدواج نکرده دوشیزه بودن آنان اقتضا می
 فرماید: چنانکه خداوند می

﴿ ٰ ۡرِف ٱ ِصَ�ُٰت �ِيِهنَّ َ�  .]۵۶[الرحمن:  ﴾٥٦لَۡم َ�ۡطِمۡثُهنَّ إِ�ٞس َ�ۡبلَُهۡم َوَ� َجآنّٞ  لطَّ
ھا حوریانی) دیده فروھشته ھستند که پیش از آنان دست ھیچ انس و  در آن (کاخ«

 .»جنی به آنھا نرسیده است
 نان بھشت سخن گفته و فرموده است:و خداوند از زیبایی ز

ۡمَ�ِٰل  ٢٢وَُحوٌر ِ��ٞ ﴿
َ
 .]۲۳-۲۲[الواقعة:  ﴾٢٣لَۡمۡكُنونِ ٱ للُّۡؤلُوِٕ ٱَكأ

و منظور از مکنون، پوشیده و محفوظ است که صفای رنگ آن را نور خورشید و 
 یاقوت و مرجان تشبیه نموده است: ھا تغییر نداده و در جایی دیگر آنھا را به بازی دست

﴿ ٰ ۡرِف ٱ ِصَ�ُٰت �ِيِهنَّ َ� ّيِ َءاَ�ٓءِ  ٥٦لَۡم َ�ۡطِمۡثُهنَّ إِ�ٞس َ�ۡبلَُهۡم َوَ� َجآنّٞ  لطَّ
َ
فَبِأ

بَانِ  �َُّهنَّ  ٥٧َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
 .]۵۸-۵۶[الرحمن:  ﴾٥٨لَۡمرَۡجانُ ٱوَ  ۡ�َاقُوُت ٱَك�

در آن (کاخھا، حوریانی) دیده فروھشته ھستند که پیش از آنان دست ھچ انس و «
ھای پروردگارتان را دروغ  کدام یک از نعمت جنی به آنھا نرسیده است، پس

 .»اند انگارید؛ گویی آنھا یاقوت و مرجان می
اندازی زیبا و  باشند و چشم دو سنگ گران قیمت و زیبا می »یاقوت و مرجان«

 دھد: حسن و زیبایی آنھا شھادت میانگیز دارند و ھمین کافی است که خداوند به  شگفت

بَانِ  ٧٠ِحَسانٞ  َ�ٌٰت �ِيِهنَّ َخيۡ ﴿ ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
 .]۷۱-۷۰[الرحمن:  ﴾٧١فَبِأ

در آن کاخھا، زنان برگزیده و زیبایی ھستند، پس کدام یک از نعمتھای پروردگارتان «

 .»انگارید را دروغ می
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باید دانست که زنان بھشت مانند زنان دنیا دارای حیض و نفاس و آب دھان و آب 
 .١و مدفوع نیستند بینی و ادرار

اولین گروھی «در مورد زیبایی مردان و زنان بھشت فرموده است:  ج پیامبر اکرم
درخشد. آب دھان و آب  آنان بسان ماه شب چھارده می ۀشوند، چھر که وارد بھشت می

باشد و از معده  ھایشان از طال و نقره می بینی و مدفوع ندارند. ظرفھا و شانه
 .»شان خوشبو و پاک است ھای اود و عرقتر خوشبویی میشان عطر  ھای وشکم

 اھل بھشت ۀبھترین ھدی -۱۳
شوند، خداوند خطاب به  وقتی اھل بھشت وارد بھشت می«فرمود:  ج پیامبر اکرم

گویند مگر  خواھید؟ می ام، چیزی می عالوه بر آنچه به شما داده :گوید آنھا می
ای و مگر ما را از دوزخ  ای، مگر ما را وارد بھشت نساخته ھایمان را سفید نکرده چھره

شود. بنابراین،  ای؟ آن گاه حجاب بین خالق و مخلوق برداشته می نجاتمان نداده
و در روایتی دیگر  .»اند ن داده نشدهدن به پروردگارشاتر از نگاه کر نعمتی پسندیده
 سول الله این آیه را تالوت نمود:آمده است که ر

حۡ ﴿
َ
ِيَن أ ْ ّلِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ َسُنوا

ُ
ۚ أ ٞۖ َوَ� يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َ�َ�َٞوَ� ذِلٌَّة َوزَِ�اَدة

ۡصَ�ُٰب 
َ
ونَ  ۡ�َنَّةِ� ٱأ  .]۲۶ونس: ی[ ﴾٢٦ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
اند، بھشت از آن ایشان است و افزون بر آن، غبار غم و اندوه بر  کسانی که نیکی کرده«

بینند. آنان اھل بھشتند و جاودانه  نشیند و خواری و رسوایی نمی پیشانی ایشان نمی

 .»مانند در آن می
شود، از ابوسعید خدری  در مورد رضایت خداوند که شامل حال اھل بھشت می

گویند:  گوید: ای اھل بھشت! آنان می خدا به بھشتیان می« چنین نقل شده است:
گویند: چرا  گوید: آیا راضی ھستید؟ می لبیک و خیر در دست تو است. خداوند می
ای؟  ای که به ھیچ یک از بندگانت نداده راضی نشویم، حال آنکه چیزھایی به ما داده

پرودگارا و چه چیزی بھتر از آن گویند:  گوید: آیا بھتر از آن را به شما ندھم؟ می پس می
ین، ھرگز از شما ناراض نخواھم از شما راضی و خشنودم و بعد از ا :گوید است؟ پس می

 .٢»شد
                                           

 .۴۳۳الوسطیة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۸۸، ص ۳مشکاة المصابیح، بغوی، ج  -٢
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 سخن پایان بخش مجلس بھشتیان -۱۴

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿  .»ستایش پروردگار جھانیان را سزاست« .]٢[الفاتحة:  ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
رسانند. مؤمنان برای  ای است که بھشتیان، مجالس خود را با آن به پایان می جمله

اند: از پل صراط عبور  رسیدن به بھشت مراحل خطرناک گوناگونی را طی نموده
اند و اکنون بعد از اینکه خدا غم و اندوه  اند و ترس ووحشت آنجا را مشاھده کرده نموده

ھای بھشت نموده است، به بیان پاکی و ذکر خدا  وارد باغ را از آنھا دور کرده و آنان را
ای که به آنھا  مشغول ھستند؛ چراکه خداوند، غم و اندوه را از آنان دور نمود و به وعده

 داده بود، وفا نمود و آنھا را در بھشت، جایگزین کرده است:

﴿ ٰ َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها ُ�َلَّۡونَ  يَۡدُخلُوَ�َها َعۡدنٖ  ُت َج�َّ
َ
 �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  َولُۡؤلُٗؤ�ۖ  َذَهبٖ  ِمن أ

ْ  ٣٣َحرِ�رٞ  ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُوا ِيٓ ٱِ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا  �َّ
َ
 ﴾٣٤إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكورٌ  ۡ�ََزَنۖ ٱأ

 .]۳۴-۳۳[فاطر: 
ھای بھشت، این است که ستایش پروردگار جھانیان  و ختم گفتار و دعایشان در باغ

 را سزاست:

ِن  للَُّهمَّ ٱ ُسۡبَ�َٰنَك  �ِيَها َوٮُٰهمۡ َدعۡ ﴿
َ
ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوَ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰٞمۚ َوَءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ َّ�ِ

 .]۱۰ونس: ی[ ﴾١٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَرّبِ 
در بھشت دعای مؤمنان این است: پروردگارا تو منزھی و احوالپرسی آنان، سالم «

پروردگار جھانیان  ۀشکر و سپاس، شایست :است است و ختم دعا و گفتارشان این

 .»باشد می
پس رسول خدا، شاگردانش را چنین تربیت نموده بود که برای به دست آوردن 
خشنودی خداوند بکوشند تا آنھا را وارد بھشت نماید. بنابراین، الزم بود تا براساس 

ای که گویا صحابی در  گونهھای قرآنی، باغھای بھشت را برای آنھا توصیف نماید، به  آیه
شدند  کرد و طوری از آن متأثر می آن لحظه بھشت را در جلوی چشمانش مشاھده می

کنند و این از اعجاز زیبای تعبیر قرآنی  که گویا ھم اکنون آن را آشکارا مشاھده می
آید که گویا حاضر است و  است تا حدی که آخرت، که ھنوز نیامده، چنان به نظر می

انگیز و زیبای بھشت و باور قطعی به آن در  . تصور شگفت١برد ر آن به سر میانسان د
نھضت و بیداری امت، بسیار مھم است؛ پس وقتی که سیمای بھشت در ذھن افراد 
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روند و گرانبھاترین  گردد، برای نیل به رضامندی خداوند به پیش می امت متجلی می
یابند و وجودشان از  مرگ رھایی می دارند و از بزدلی و ترس و چیزھا را تقدیم می

گردد که آنھا را با پشتکار و قاطعیت برای یاری  نیروھای بزرگ و شگرفی لبریز می
ساز و پیروزیھای  ھای سرنوشت برد. پس از بررسی معرکه کردن دین خدا پیش می

بزرگی که امت در تاریخ زرین به دست آورده است، به این نتیجه رسیدم که یکی از 
ل واضح و روشن پیروزی این امت، شیفتگی فرماندھان و سربازان به شھادت در عوام

توان به نبرد  راه خدا و عالقمندی آنھا به بھشت بوده است. برای صحت این مدعا می
زالقه که سربازان به فرماندھی یوسف بن تاشفین بر نصاری در اسپانیا پیروز شدند و 

الدین و عین جالوت به فرماندھی قطز و فتح مانند معرکه حطین به فرماندھی صالح 
 قسطنطنیه به فرماندھی محمد فاتح و غیره اشاره نمود.

  ج وصف جهنم در قرآن کریم و تأثیر آن در وجود یاران پیامبر اکرم
یاران آن حضرت، ھمواره نسبت به خداوند در حالتی از خوف و رجاء به سر 

نمود، تحولی  براساس آن حکومت می ج رمقرآنی که پیامبر اک ۀبرند؛ چون برنام می
ایجاد نمود؛ چراکه قرآن  ج شگرف و عمیق در وجود اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ھای وحشتناک روز قیامت را از قبیل جمع و پیچیده شدن  کریم، نمایی از صحنه
آسمانھا، ایجاد شکاف عمیق در زمین، از بین رفتن کوھھا، طغیان دریاھا و افروخته 

قطعه شدن آن، از بین رفتن روشنایی خورشید، تیره  آن، جنبش آسمانھا و قطعه شدن
کشد. قرآن   شدن ماه و از ھم پاشیدن و فروریختن ستارگان را برای آنھا به تصویر می

کریم، عالوه بر بیان حالت کافران، ذلت و خواری، حسرت و ناامیدی و نابود شدن 
کنندگان و معبودان باطل و جدال ضعیفان و کارھایشان، به بیان و مجادله عبادت 

سرداران، مخاصمه کافر و شیطان، مجادله کافران با اعضای بدن خود و مجادله روح و 
جسد پرداخته است. ھمچنین قرآن کریم از شفاعت و سفارش و شرایط آن، از شفاعتی 

ب و شود، سخن گفته است و از حسا شود و شفاعتی که پذیرفته نمی که پذیرفته می
حساب سخن گفته و از اینکه ستمدیدگان از ستمگران قصاص  ۀجزا و از صحن

گیرند و کیفیت قصاص گرفتن در روز قیامت سخن به میان آورده است. ھمچنین  می
ریختن خونھا را بیان نموده و متذکر شده است که  ۀخداوند در قرآن، اھمیت مسئل

شود و رسول خدا از حوض  رده میشوند، نصب ک ترازوھایی که با آن اعمال وزن می
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توانند از آن استفاده نمایند، خبر داده است. قرآن  توانند و نمی کوثر و کسانی که می
کریم نیز از حشر شدن کافران به سوی آتش دوزخ و عبور مؤمنان بر صراط و نجات 

 .١یافتن مؤمنان و ھالک شدن منافقان سخن گفته است
واعی از عذابھای جھنم را به تصویر کشیده است؛ کوتاه سخن اینکه قرآن کریم ان

ھای قرآن  کردند. از جمله آیه پس مسلمانان صدر اسالم، گویا آن را با چشم مشاھده می
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:  کریم در مورد جھنم، می

 خوراک اھل جھنم و نوشیدنیھا و لباسھایشان -۱
به ضریع (گیاه خارداری که شبرق ھای اھل جھنم  قرآن کریم از جمله خوراک

روید) و از جمله نوشیدنی آنان به  شود) و زقوم (درختی که در جھنم می نامیده می
 فرماید: نماید؛ چنانکه می اره میچرک و زردآبه و آب داغ و سوزان اش

-۶ة: یغاش[ال ﴾٧�َّ �ُۡسِمُن َوَ� ُ�ۡغِ� ِمن ُجوعٖ  ٦َ�ِ�عٖ  ِمن إِ�َّ  َطَعامٌ  لَُهمۡ  َس لَّيۡ ﴿
۷[. 
نیاز  آنان خوراکی جز ضریع نخواھند داشت، نه فربه خواھد کرد و نه از گرسنگی بی«

 .»سازد می
ھا برای آنان است و از خوردن و  ھا نوعی از انواع عذاب خوردن این خوراکی

 برد. ای نمی برند و بدنشان از آن استفاده نوشیدن آن لذت نمی
 ه است:اما در مورد زقوم فرمود

�ِيمِ ٱَطَعاُم  ٤٣لزَّقُّومِ ٱإِنَّ َشَجَرَت ﴿
َ
َكَغۡ�ِ  ٤٥ۡ�ُُطونِ ٱَ�ۡغِ� ِ�  لُۡمۡهلِ ٱكَ  ٤٤ۡ�

 .]۴۶-۴۳[الدخان:  ﴾٤٦ۡ�َِميمِ ٱ
قطعًا درخت زقوم خوراک گناھکاران است و ھمچون فلز گداخته در شکمھا «

 .»جوشد، جوششی ھمچون آب گرم و داغ می
 مورد درخت زقوم فرمود:ی دیگر در ا و خداوند در آیه

﴿ ٰ �َ
َ
مۡ  نُُّزً�  َخۡ�ٞ  لَِك أ

َ
 .]۶۲[الصافات:  ﴾٦٢لزَّقُّومِ ٱ َشَجَرةُ  أ

کنند،  کران و جاویدانی) که بھشتیان را با آن پذیرایی می آیا آن (ھمه نعمتھای بی«

 .»بھتر است یا درخت زقوم
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 فرماید: و در جای دیگر می
ھا را از  درخت زقوم خواھید خورد و شکمسپس شما ای تکذیب کننده، قطعًا از « 

آن پر خواھید کرد و روی آن، آب جوشان و سوزان خواھید نوشید و ھمچون نوشیدن 
 .»اند، از آن خواھید نوشید نگی شدهشترانی که مبتال به بیماری تش

شود که این درخت پلیدی است که در عمق جھنم  از این آیه چنین استنباط می
ھای این درخت،  جھنم امتداد یافته است و میوه ۀھایش در گوش شاخهریشه دوانیده و 

ای زشت دارند که به سرھای شیطان تشبیه گردیده است و در اذھان صحابه  منظره
براساس تعالیم برگرفته شده از قرآن در مورد دوزخ تجسمی از سرھای زشت شیطان 

ھایش، دوزخیان چنان  هایجاد شده بود؛ پس با وجود پلید بودن درخت و پلیدی میو
ھای این درخت برای رفع گرسنگی  شوند که راھی جز خوردن میوه گرسنه می

نشین روغن  خودشان ندارند و بعد از رفع گرسنگی، درونشان ھمانند آب جوش و ته
نمایند تا جایی که مانند شتر  خورد و بر اثر آن دردھای شدیدی احساس می جوش می

ان نوشند، آن آب داغ و سوز ھای داغ می شود، از آب نمینوشد و سیر  بیماری که می
 نماید: ھایشان را قطع می روده

َثُل ﴿ َ�ٖ لَّۡم  لُۡمتَُّقوَنۖ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱمَّ
نَۡ�ٰٞر ّمِن لَّ

َ
آٍء َ�ۡ�ِ َءاِسٖن َو� نَۡ�ٰٞر ّمِن مَّ

َ
�ِيَهآ �

ۡ َطۡعُمهُ  َّ  ۥَ�َتَغ�َّ نَۡ�ٰٞر ّمِۡن َ�ٖۡر �َّ
َ
� َولَُهۡم �ِيَها َو� َصّ�ٗ نَۡ�ٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ

َ
ٰرِ�َِ� َو� ةٖ ّلِل�َّ

ّ�ِِهۡمۖ َكَمۡن ُهَو َ�ِٰ�ٞ ِ�  �ََّمَ�ٰتِ ٱ ِمن ُ�ِّ  ٞ ّمِن رَّ ْ َمآًء َ�ِيٗما  �َّارِ ٱَوَمۡغفَِرة وَُسُقوا
ۡمَعآَءُهمۡ 

َ
َع أ  .]۱۵[محمد:  ﴾١٥َ�َقطَّ

وعده داده شده است، در آن رودبارھایی از شیری وصف بھشتی که به پرھیزگاران «
است که طعم و مزه آن متغیر نشده است و رودبارھایی از شرابی است که سراپا لذت 
برای نوشندگان است و رودبارھایی از عسلی است که خالص و پالوده است و در آن جا 

ا چنین کسانی) ای دارند و از آمرزش پروردگارشان برخوردارند (آی آنان ھرگونه میوه
مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده  اند که در آتش دوزخ جاویدان می ھمانند کسانی

گسلد. این است  کند و از ھم می ھای ایشان را پاره پاره می شوند که درون و روده می
. ھنگامی که اھل جھنم این ١شوند مھمانی آنان و آنچه در آن روز با آن پذیرایی می

                                           
 .۸ر الجنه و النار، عمر االشقر، ص الیوم االخ -١
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خورند، به علت زشتی و خرابی و پلیدی آن  ر و پلید از ضریع و زقوم را میخوراک ناگوا

 .»شوند گلوگیر می

﴿ ۡ� ٓ إِنَّ َ�َ نَ�اٗ�  َنا
َ
ِ�ٗما ١٢وََجِحيٗما أ

َ
ةٖ وََعَذابًا أ -۱۲[المزمل:  ﴾١٣َوَطَعاٗما َذا ُغصَّ

۱۳[. 
عذاب نزد ما غل و زنجیرھا و آتش سوزان دوزخ است و ھمچنین خوراک گلوگیری و «

 .»دردناکی موجود است
 فرماید:  یکی دیگر از خوراکھای اھل جھنم غسلین است؛ چنانکه خداوند می

ُ�لُهُ  ٣٦َوَ� َطَعاٌم إِ�َّ ِمۡن ِغۡسلِ�ٖ  ٣٥َ�ُٰهَنا َ�ِيمٞ  ۡ�َۡومَ ٱ َ�ُ  َس فَلَيۡ ﴿
ۡ
إِ�َّ  ۥٓ �َّ يَأ

 .]۳۷-۳۵[الحاقة:  ﴾٣٧ونَ  ُٔ ۡلَ�ِٰ� ٱ
یار مھربانی ندارد و خوراکی ھم ندارند، مگر از زردآبه و خوناب لذا امروز در اینجا «

 .»خورند (دوزخیان) چنین خوراکی را جز بزھکاران نمی
 فرماید:  و خداوند می

ۡزَ�ٰجٌ  هِۦٓ َوَءاَخُر ِمن َشۡ�ِ ﴿
َ
 .]۵۸[ص:  ﴾٥٨أ

 .»و جز انواع کیفرھای دیگر از این قبیل دارند«
 ھایی است که از پوست و زردآبه و خون و چرکغسلین و غساق تفاوتی ندارند و آن 

ند: چیزی است که از شرمگاه زنان زناکار بیرون  ا شود و گفته جسم دوزخیان جاری می
 .١اھل جھنم است ۀاست: غسلین، عصار آید و قرطبی گفته می

 ید:فرما اما نوشیدنی آنھا، آب داغ و سوزان است؛ چنانکه خداوند می

َثُل ﴿ َ�ٖ لَّۡم  لُۡمتَُّقوَنۖ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱمَّ
نَۡ�ٰٞر ّمِن لَّ

َ
آٍء َ�ۡ�ِ َءاِسٖن َو� نَۡ�ٰٞر ّمِن مَّ

َ
�ِيَهآ �

ۡ َطۡعُمهُ  � َولَُهۡم �ِيَها  ۥَ�َتَغ�َّ َصّ�ٗ نَۡ�ٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ
َ
ٰرِ�َِ� َو� ةٖ ّلِل�َّ َّ نَۡ�ٰٞر ّمِۡن َ�ٖۡر �َّ

َ
َو�

ّ�ِِهۡمۖ َكَمۡن ُهَو َ�ِٰ�ٞ ِ� َومَ  �ََّمَ�ٰتِ ٱ ِمن ُ�ِّ  ٞ ّمِن رَّ ْ َمآًء َ�ِيٗما  �َّارِ ٱۡغفَِرة وَُسُقوا
ۡمَعآَءُهمۡ 

َ
َع أ  .]۱۵[محمد:  ﴾١٥َ�َقطَّ

وصف بھشتی که به پرھیزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارھایی از آبی است «
و مزه آن متغیر نشده  غیر گندیده و بدبو نگشته و رودبارھایی از شیری است که طعم

است و رودبارھایی از شرابی است که سراپا لذت برای نوشندگان است و رودبارھایی از 
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ای دارند. آیا چنین  عسلی است که خالص و پالوده است و در آن جا آنان ھرگونه میوه
مانند و از آب داغ و جوشان  اند که در آتش دوزخ جاویدان می کسانی ھمانند کسانی

 .»دگسل کند و از ھم می ھای ایشان را پاره پاره می شوند که درون و روده ه مینوشاند
 فرماید: و می

ّ�ُِ�ۡمۖ  قُّ �َۡ ٱَوقُِل ﴿ ۚ  َشآءَ  َوَمن فَۡلُيۡؤِمن َشآءَ  َ�َمن ِمن رَّ ٓ  فَۡلَيۡ�ُفۡر ا ۡ�َتۡدنَا إِ�َّ
َ
 أ

ٰلِِم�َ  َحاَط  نَاًرا لِل�َّ
َ
ۚ  بِِهمۡ  أ ادُِ�َها ْ  �ن ُ�َ ْ  �َۡسَتِغيُثوا ۡ َكٱ بَِمآءٖ  ُ�َغاثُوا  وِي�َشۡ  ُمۡهلِ ل

ۡ ٱ ۚ ل اُب ٱ َس بِئۡ  وُُجوهَ َ ٓ  ل�َّ  .]۲۹ھف: ک[ال ﴾٢٩ُمۡرَ�َفًقا َءۡت وََسا
بگو حق (ھمان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) است؛ پس ھر کس که «

ستمگران آتشی را خواھد کافر شود. ما برای  خواھد ایمان بیاورد و ھر کس که می می
گیرد. اگر فریاد برآورند با ھمان آبی  ایم که سراپرده آنان را در بر می آماده کرده

کند چه بد نوشابه  ھا را بریان می ھمچون فلز گداخته به فریادشان رسند که چھره

 .!»وچه زشت منزلی است
 فرماید: و می

﴿ ٓ آءٖ َص  �ِهِۦّمِن َوَرا  ۥَوَ� يََ�اُد �ُِسيُغهُ  ۥَ�َتَجرَُّعهُ  ١٦ِديدٖ َجَهنَُّم َو�ُۡسَ�ٰ ِمن مَّ
�ِيهِ 

ۡ
ِ َمَ�ٖن َوَما ُهَو بَِمّيِٖت� َوِمن َوَرآ�ِهِ  لَۡمۡوُت ٱَوَ�أ

 ﴾١٧َعَذاٌب َغلِيٞظ  ۦِمن ُ�ّ
 .]۱۷-۱۶م: ی[إبراھ

شود، آن را جرعه جرعه  جلو او دوزخ قرار دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می«
یابد و مرگ از ھر سو بدو روی آورد و حال آنکه  وجه گوارایش نمی نوشد و به ھیچ می

 .»میرد و بر سد راه او عذاب بسیار سختی است نمی
 فرماید: و می

اقٞ  َ�ِيمٞ  فَۡلَيُذوقُوهُ  َذاَ�ٰ ﴿  .]۵۷[ص:  ﴾٥٧وََغسَّ
این آب داغ خونابه (اندام دوزخیان نوشیدنی) ایشان است، باید که از آن پیوسته «

 .»بخورند بچشند و
ھای دوزخیان بیان شده است که  ھای ذکر شده، چھار نوع از نوشیدنی در آیه

: که ھم غساق: آب داغی است که تا آخرین حد، داغ گردیده است؛ حمیماند از:  عبارت
: چرک الصدیدشود؛  ھای اھل جھنم از آن نام برده می در خوردنیھا و ھم در نوشیدنی

نشین داغ  چیزی مانند ته :المھلتراود؛  خونینی است که از پوست و گوشت کافران می
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 .١افتد اش در آن می اش نزدیک شود، پوست چھره روغن است و چون به چھره

 لباس دوزخیان -۲
 ده است:خداوند متعال فرمو

�َِ� ِ�  لُۡمۡجرِِم�َ ٱَوتََرى ﴿ َقرَّ ۡصَفادِ ٱيَۡوَم�ِٖذ مُّ
َ
ا�ِيلُُهم ّمِن قَِطَراٖن َوَ�ۡغَ�ٰ  ٤٩ۡ� َ�َ

 .]۵۰-۴۹م: ی[إبراھ ﴾٥٠�َّارُ ٱوُُجوَهُهُم 
آن روز گناھکاران را به ھم پیوسته و در غل و زنجیر خواھی دید. پیراھنھای ایشان «

گیرد. (قطران سرب ذوب شده را  از قطران است و آتش، سر و صورت آنان را فرا می

 .»گویند) می

 عذاب دوزخانواع  -۳
 تفاوت عذاب دوزخیان × الف

 فرماید: خداوند می

اۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �َّارُ ٱ﴿ � وََعِشّيٗ اَعةُ ٱُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ َشدَّ  لسَّ
َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
أ

 .]۴۶[غافر:  ﴾٤٦ۡلَعَذابِ ٱ
شوند و اما روزی که  میو آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاھان بدان عرضه «

 .»شوند، خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید قیامت برپا می
 فرماید: ھمچنین خداوند می

ِينَ ٱ﴿ ْ َعن َسبِيِل  �َّ وا ْ َوَصدُّ ِ ٱَ�َفُروا بَِما َ�نُواْ  ۡلَعَذابِ ٱزِۡدَ�ُٰهۡم َعَذاٗبا َفۡوَق  �َّ
 .]۸۸[النحل:  ﴾٨٨ُ�ۡفِسُدونَ 

دارند، عذابی بر عذابشان  از راه خدا باز میورزند و (مردمان را)  کسانی که کفر می«

 .»نمایند افزاییم در برابر فسادی که می می
روز «نماید:  ترین عذاب فرد جھنمی را چنین توصیف می آسان ج پیامبر اکرم

 کهتر خواھد بود مردی است  قیامت از اھل جھنم، فردی که عذابش از ھمه آسان
 .٢»آورد عذاب، مغزش را به جوش می

                                           
 .۹۰الجنة و النار، ص الیوم االخر و -١
 .۴۲۴، ص ۱۱النار، ج ی، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والبخار -٢
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 ھا داغ کردن چھره –ب 
ھایشان در حالی  نماید که آنھا بر چھره خداوند، اھل جھنم را چنان خوار و ذلیل می

 فرماید: شوند؛ چنانکه می که نابینا و کر و الل ھستند، حشر کرده می

ُ ٱ دِ َوَمن َ�هۡ ﴿ ۡوِ�َآَء ِمن ُدونِهِ  لُۡمۡهَتدِ� ٱَ�ُهَو  �َّ
َ
 ۦۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد لَُهۡم أ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ ُ�ََّما  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ُۡ�ُُهۡم يَۡوَم 
ۡ
أ ۖ مَّ ا ٰ وُُجوهِِهۡم ُ�ۡمٗيا َوُ�ۡ�ٗما َوُصّمٗ َ�َ

 .]۹۷[اإلسراء:  ﴾٩٧َخَبۡت زِۡدَ�ُٰهۡم َسعِٗ��
ب است و ھر کس را گمراه سازد، جز خدا دوستان خدا ھر که را رھنمود کند، راھیا«

و مددکارانی برای چنین کسانی نخواھید یافت و ما در روز رستاخیز، ایشان را بر روی 
گردانیم. جایگاھشان دوزخ  رخساره (کشانده و) کور و الل و کر (از گورھا) جمع می

افزاییم و بر  خواھد بود. ھر زمان که زبانه آتش فروکش کند بر زبانه آتششان می

 .»شوند ھایشان در جھنم انداخته می چھره

﴿ ٓ ّيَِئةِ بِٱ ءَ َوَمن َجا َهۡل ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ُكنُتۡم  �َّارِ ٱفَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم ِ�  لسَّ
 .]۹۰[النمل:  ﴾٩٠َ�ۡعَملُونَ 

جزائی شوند، آیا  دھند به رو در آتش افکنده می و کسانی که کارھای ناپسند انجام می«

 .»شود؟ کردید، به شما داده می جز سرای آنچه می
حائلی سوزاند در حالی که  گیرد و می شان را فرا می ھای سپس آتش دوزخ، چھره

 بینند: میان آتش و خود نمی

 .]۱۰۴[المؤمنون:  ﴾١٠٤َوُهۡم �ِيَها َ�ٰلُِحونَ  �َّارُ ٱ وُُجوَهُهمُ  َفحُ تَلۡ ﴿
گیرد و آنان در میان آن چھره در ھم  ایشان را فرا میھای آتش دوزخ صورتھای  شعله«

 .»برند کشیده (و پریشان و ناالن) به سر می
 کشانیدن بر چھره -ج 

ت. ھایشان در جھنم اس یکی از عذابھای دردناک، کشیده شدن کافران بر چھره
 فرماید: خداوند متعال می

ُ  ٤٧ِ� َضَ�ٰٖل َوُسُعرٖ  لُۡمۡجرِِم�َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُواْ َمسَّ  �َّارِ ٱۡسَحُبوَن ِ� يَۡوَم � َ�َ
 .]۴۸-۴۷[القمر:  ﴾٤٨َسَقرَ 

ھایشان  اند (به یاد آور) روزی که بر چھره به راستی گناھکاران در گمراھی و نادانی«
شوند. (گوییم طعم) آتش دوز را بچشید. این در حالی است که  در دوزخ کشیده می
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شوند و بسته بودن آنھا با بندھا و زنجیرھا به  ھایشان کشیده می چھرهدر جھنم، روی 

 .»افزاید دردھایشان می

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ بُواْ ب رَۡسۡلَنا بِهِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَكذَّ
َ
ۡغَ�ُٰل ٱإِذِ  ٧٠رُُسلََناۖ فََسۡوَف َ�ۡعلَُمونَ  ۦَو�َِمآ أ

َ
�ۡ  ٓ�ِ

ۡعَ�ٰقِِهۡم وَ 
َ
َ�ِٰسُل ٱأ -۷۰[غافر:  ﴾٧٢�ُۡسَجُرونَ  �َّارِ ٱُ�مَّ ِ�  ِميمِ �َۡ ٱِ�  ٧١�ُۡسَحُبونَ  لسَّ

۷۲[. 
ایم، تکذیب  کسانی که کتابھای آسمانی و چیزھایی را که به ھمراه پیغمبران فرو فرستاده«

دارند به زودی خواھند فھمید. آن زمان که غلھا و زنجیرھا در گردن دارند و روی زمین  می

 .»گردند فروخته و سپس در آتش تافته میشوند وبا آب بسیار داغ بر ا کشیده می
 ھا سیاه شدن چھره –د 

گرداند که گویا  ھای اھل جھنم، چنان سیاھی را غالب و چیره می خداوند بر چھره
 فرماید: افتاده است؛ چنانکه میھایشان  تاریکی شب بر چھره

ِينَ ٱوَ ﴿ ّ�ِ ٱَكَسُبواْ  �َّ ا لَُهم ّمَِن  اتِ  َٔ لسَّ ِۢ بِِمۡثلَِها َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةٞۖ مَّ ِ ٱَجَزآُء َسّيَِئة ِمۡن  �َّ
ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهۡم قَِطٗعا ّمَِن 

ُ
َمآ أ َّ�

َ
ۡلِ ٱَ�ِص�ٖ� َك� ۡصَ�ُٰب  �َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم  �َّارِ� ٱُمۡظلًِماۚ أ

ونَ   .]۲۷ونس: ی[ ﴾٢٧�ِيَها َ�ِٰ�ُ
آن خواھد بود  ۀکنند، کیفر ھر کار زشتی به انداز می کسانی که کارھای زشت«

تواند آنان را از خدا  گیرد. ھیچ کس و ھیچ چیزی نمی وخواری و حقارت آنان را فرا می
ھایشان پوشانده شده است؛ آنان  ھای تاریکی از شب، چھره رھایی بخشد. انگار با پاره

 .»مانند دوزخیانند و جاودانه در آن می
 نماید کافران را احاطه میدوزخ،  -  ھ

اگر گناھان و خطاھا، کافران را محاصره کرده است؛ پس پاداش و جزای آنان بر اثر 
گیرد؛  اند بنابراین، آتش جھنم از ھر سو کافران را در برمی عملی است که انجام داده

 فرماید: چنانکه خداوند می

ٰلِِم�َ ٱٖش� َوَ�َ�ٰلَِك َ�ِۡزي لَُهم ّمِن َجَهنََّم ِمَهادٞ َوِمن َفۡوقِِهۡم َغَوا﴿ [األعراف:  ﴾٤١ل�َّ
۴۱[. 
برای آنان (در دوزخ) بستری از آتش و باال پوشھایی از آتش است، ما این چنین جزا «

 .»دھیم و سزای ستمکاران (گمراه و کفر پیشه) را می
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پوشاند و  آنھا را از باال می »غواش«چیزی است که زیر آنھا قرار دارد و  »مھاد«
کند؛ چنانکه خداوند  یمنظور این است که آتش دوزخ، از باال و پایین آنھا را احاطه م

 فرماید: می

ْ َما ُكنُتۡم  ۡلَعَذاُب ٱ َ�ۡغَشٮُٰهمُ  مَ يَوۡ ﴿ رُۡجلِِهۡم َوَ�ُقوُل ُذوقُوا
َ
ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َ�ِۡت أ

 .]۵۵بوت: ک[العن ﴾٥٥َ�ۡعَملُونَ 
روزی عذاب دوزخ از باالی سرشان و از زیر پاھایشان ایشان را فراخواھد گرفت و «

 .»کردید  بچشید (جزای) کارھایی راکه (در دنیا) می :خداوند بدیشان خواھد فرمود
 و در جایی دیگر فرموده است:

ۚ َ�ٰلَِك ُ�َّوُِف  �َّارِ ٱ ّمِنَ  ُظلَلٞ  قِِهمۡ لَُهم ّمِن فَوۡ ﴿ ُ ٱَوِمن َ�ۡتِِهۡم ُظلَٞل  ۥۚ ِعَباَدهُ  ۦبِهِ  �َّ
 .]۱۶[الزمر:  ﴾١٦�َُّقونِ ٱَ�ٰعَِبادِ فَ 

باالی سرشان سایبانھایی و در زیر پاھایشان سایبانھایی از آتش دارند. این چیزی «
از ترساند؛ پس ای بندگانم! خویشتن را  است که خداوند، بندگان خود را از آن می

 .»(عذاب) من نجات دھید
و در جایی دیگر تصریح نموده است که آتش جھنم، حصاری است که با آن کافران 

 توانند از آن بیرون بیایند.  شوند و نمی احاطه کرده می
 فرماید: خداوند متعال می

ۡ�َتۡدنَا  ۡ�َقُّ ٱَوقُِل ﴿
َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡر ِمن رَّ

ْ بَِمآءٖ كَ  ْ ُ�َغاثُوا ۚ �ن �َۡسَتِغيُثوا ادُِ�َها َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ �َۡشوِي  لُۡمۡهلِ ٱلِل�َّ

ۚ ٱ اُب ٱبِۡئَس  لۡوُُجوهَ َ  .]۲۹ھف: ک[ال ﴾٢٩وََسآَءۡت ُمۡرَ�َفًقا ل�َّ
خواھد ایمان بیاورد و ھر  بگو حق از سوی پروردگارتان است؛ پس ھر کس که می«

ایم که سراپرده  خواھد کافر شود. ما باری ستمگران آتشی را آماده کرده کس که می
گیرد و اگر فریاد برآورند با آبی ھمچون فلز گداخته به فریادشان  آنان را در بر می

 .!»ای! و چه زشت منزلی کند! چه بد نوشابه بریان می ھا را رسند که چھره
 .١آتشی است که جھنم و اطراف آن را احاطه نموده است» سرادق«
 

                                           
 .۱۰۲الیوم االخر و الجنة و النار، ص  -١
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 ھا چیره شدن آتش بر دل –و 
 فرماید: خداوند می

﴿ ۖ ۡدَرٮَٰك َما  ٤ۡ�َُطَمةِ ٱ ِ�  َ�ُ�َبَذنَّ  َ�َّ
َ
ٓ أ ِ ٱنَاُر  ٥ۡ�َُطَمةُ ٱَوَما  لَِّ� ٱ ٦لُۡموقََدةُ ٱ �َّ

لُِع َ�َ  ۡ� ٱَ�طَّ
َ
�ِۡٔ  ِ  .]۷-۴[الھمزة:  ﴾٧َدة

ھرگز! ھرگز! (چنین نیست) او بدون شک به داخل خرد کننده و در ھم شکننده «
دانی  شود. می گردد و فرو انداخته می (اعضاء و اندام که آتش دوزخ است) پرت می

ھا  ه بر دلخرد کننده و در ھم شکننده چیست؟ آتش برافروخته خداست. آتشی ک

 .»شود مسلط می
 بندھا و زنجیرھای دوزخیان –ز 

 جیرھا و چکشھایی آماده کرده است:خداوند برای دوزخیان بندھا و زن

﴿ ٓ ا ۡ�َتۡدنَا إِ�َّ
َ
ۡغَ�ٰٗ�  َسَ�ِٰسَ�ْ  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  أ

َ
 .]۴[اإلنسان:  ﴾٤َوَسعًِ�ا َوأ

 .»ایم آماده کردهما برای کافران زنجیرھا و غلھا و آتش فروزان دوزخ را «
نَ�اٗ� وََجِحيٗما﴿

َ
ۡ�نَآ أ ِ�ٗما ١٢إِنَّ َ�َ

َ
ةٖ وََعَذابًا أ  .]۱۳-۱۲[المزمل:  ﴾١٣َوَطَعاٗما ذَا ُغصَّ

سوزان دوزخ است و ھمچنین خوراک گلوگیر و عذاب  آتش نزد ما غل و زنجیرھا و«

 .»دردناکی موجود است
ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ْ ٱ �َّ ِيَن  ۡسُتۡضعُِفوا ْ ٱلِ�َّ وا ۡلِ ٱبَۡل َمۡكُر  ۡسَتۡكَ�ُ ن  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

َ
ٓ أ ُمُروَ�َنا

ۡ
إِۡذ تَأ

 ِ ِ ٱنَّۡ�ُفَر ب ْ  ۥٓ َوَ�َۡعَل َ�ُ  �َّ وا ُّ�َ
َ
نَداٗد�ۚ َوأ

َ
ُواْ  �ََّداَمةَ ٱأ

َ
ا َرأ ۡغَ�َٰل ٱوََجَعۡلَنا  ۡلَعَذاَبۚ ٱلَمَّ

َ
�ۡ 

 ۡ�
َ
ِينَ ٱ َناقِ ِ�ٓ أ ْۖ َهۡل ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  �َّ  .]۳۳[سبأ:  ﴾٣٣َ�َفُروا

ھا و تبلیغات مکارانه شما در شب و  گویند: بلکه توطئه مستضعفان به مستکبران می«
دادید که  روز سبب شد که ما از ھدایت بازمانیم. در آن ھنگامی که به ما دستور می

ازھا و ھمتاھایی برای او قرار دھیم و پشیمانی خود را خدا را به یگانگی نشناسیم و انب
کنند و ما غل و زنجیرھا را به گردن  دارند بدانگاه که عذاب را مشاھده می پنھان می

 .»شود اند، داده می کرده اندازیم، آیا به آنان جز پاداش کارھایی که می کافران می
 ٱإِذِ ﴿

َ
ۡعَ�ٰقِِهمۡ  ِ�ٓ  ۡغَ�ُٰل ۡ�

َ
َ�ِٰسُل َوٱ أ  .]۷۱[غافر:  ﴾٧١َحُبونَ �ُسۡ  لسَّ

 .»شوند آن زمان که غلھا و زنجیرھا در گردن دارند و روی زمین کشیده می«
﴿ ۡ� ٓ إِنَّ َ�َ نَ�اٗ�  َنا

َ
 .]۱۲[المزمل:  ﴾١٢وََجِحيٗما أ

 .»نزدما غل و زنجیرھا و آتش سوزان دوزخ است«
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سالسل (زنجیرھا) نوعی دیگر از انواع عذاب است که گناھکاران توسط آن بسته 
 فرماید: شوند؛ چنانکه قرآن می میشوند، آن طور که در دنیا مجرمان به زنجیر بسته  می

ُ�مَّ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِراٗ�  ٣١َصلُّوهُ  ۡ�َِحيمَ ٱُ�مَّ  ٣٠ُخُذوهُ َ�ُغلُّوهُ ﴿
 .]۳۲-۳۰[الحاقة:  ﴾٣٢ۡسلُُكوهُ ٱفَ 
اورا بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کشید، سپس او را به دوزخ بیندازید؛ سپس «

 .»اورا با زنجیری ببندید و بکشید که ھفتاد زراع درازا دارد
 ھمراه بودن دوزخیان با معبودان و شیاطینشان در دوزخ –ح 

 فرماید: خداوند می

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َوَما إِنَُّ�مۡ ﴿ نُتۡم لََها َ�ٰرُِدونَ  �َّ
َ
لَۡو َ�َن  ٩٨َحَصُب َجَهنََّم أ

ونَ  ٞ �ِيَها َ�ِٰ�ُ ا َوَرُدوَهاۖ َوُ�ّ ُؤَ�ٓءِ َءالَِهٗة مَّ  .]۹۹-۹۸اء: ی[األنب ﴾٩٩َ�ٰٓ
گیره و ھیزم دوزخ خواھید بود، شما پرستید، آتش شما و چیزھایی که جز خدا می«

گردید. اگر اینھا معبودھا و خدایانی بودند، ھرگز وارد دوزخ  آن می حتمًا وارد

 .»مانند گشتند و ھمه در آن جاودانه می نمی
 فرماید: ھمچنین می

ُهۡم  ٣٦قَرِ�نٞ  ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  لرَّ�ٱ ذِۡكرِ  َعن ُش َوَمن َ�عۡ ﴿ َّ��
وَ�ُهۡم َعِن  بِيلِ ٱَ�َُصدُّ ۡهَتُدونَ  لسَّ �َُّهم مُّ

َ
ٰٓ إَِذا َجآَءنَا قَاَل َ�ٰلَۡيَت  ٣٧َوَ�ۡحَسُبوَن � َح�َّ

لَۡمُتۡم  ۡ�َۡومَ ٱَولَن يَنَفَعُ�ُم  ٣٨ۡلَقرِ�نُ ٱفَبِۡئَس  لَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ ٱبَۡيِ� َوَ�ۡيَنَك ُ�ۡعَد  إِذ ظَّ
نَُّ�ۡم ِ� 

َ
 .]۳۹-۳۶[الزخرف:  ﴾٣٩ُمۡشَ�ُِ�ونَ  ۡلَعَذابِ ٱ�
دارند  یاد خدا غافل و روگردان شود، شیاطین این گروه را از راه (خدا) باز می ھر کس از«

کنند ایشان ھدایت یافتگان حقیقی ھستند، تا آن گاه چنین کسی که به پیش  و گمان می
مشرق و مغرب فاصله بود، چه  ۀگوید: کاش که میان من و میان تو به انداز آید، می ما می

بخشد؛  ھا امروز به حال شما سودی نمی رگز این گفتهھمدم و ھمنشین بدی است. ھ

 .»اید و حق این است که ھمگی در عذاب دوزخ مشترک باشید چراکه شما ستم کرده
 حسرت، پشیمانی، اعتراف و فریاد –خ 

 فرماید: خداوند متعال می

ِ َ�ۡفٖس َظلََمۡت َما ِ� ﴿
نَّ لُِ�ّ

َ
�ِض ٱَولَۡو أ

َ
ْ  ۦۗ بِهِ  ۡ�َتَدۡت َ�  ۡ� وا ُّ�َ

َ
ُواْ  �ََّداَمةَ ٱَوأ

َ
ا َرأ لَمَّ

ِ  ۡلَعَذاَبۖ ٱ  .]۵۴ونس: ی[ ﴾٥٤وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  ۡلقِۡسِط ٱَوقُِ�َ بَۡيَنُهم ب
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بود، آن را برای بازخرید و (نجات  اگر ھمه آنچه در زمین است متعلق به کسی می«
نماید. در میانشان  میپرداخت و آھسته اظھار پشیمانی  خویشتن از عذاب دوزخ) می

 .»دشو گردد و بدیشان ستمی نمی دادگرانه داوری می
گاھی انسان کافر از نامه عملش و این موضوع که کفر و شرکش او را مستحق  با آ

 کند: کت و نابود شدن خود دعا میگرداند، برای ھال وارد شدن به جھنم می

ا َمنۡ ﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َوأ

ُ
ِ  كَِ�َٰبُهۥ أ  ﴾١٢َوَ�ۡصَ�ٰ َسِعً�ا ١١فََسۡوَف يَۡدُعواْ ُ�ُبوٗر� ١٠ۦَوَرآَء َظۡهرِه

 .]۱۲-۱۰[االنشقاق: 
اعمالش بدو داده شود، مرگ را فریاد خواھد داشت و  ۀو اما کسی که از پشت سر، نام«

 .»ھالک خود را خواھد طلبید و به آتش سوزان دوزخ در خواھد آمد و خواھد سوخت
رسند، دعا برای ھالک  شوند و به گرما وسوزش آن می و وقتی در جھنم انداخته می

 کنند: و از بین رفتن را تکرار میشدن 

﴿ ٓ ْ  �َذا ۡلُقوا
ُ
�ِ�َ  َضّيِٗقا َمَ�ٗ�ا ِمۡنَها � َقرَّ ْ  مُّ ْ  ١٣ُ�ُبوٗر� ُهَنالَِك  َدَعۡوا  ۡ�َۡومَ ٱ�َّ تَۡدُعوا

ْ ٱُ�ُبوٗر� َ�ِٰحٗدا وَ   .]۱۴-۱۳[الفرقان:  ﴾١٤ُ�ُبوٗر� َكثِٗ�� ۡدُعوا
شوند و در  آتش دوزخ افکنده میھنگامی که ایشان با غل و زنجیر به مکان تنگی از «

خوانند، امروز یک بار نه، بارھا و بارھا  دھند و) مرگ را به فریاد می جا (واویال سر می آن

 .»مرگ را به آرزو بخواھید و فریادش دارید
شود و پروردگارشان را به امید اینکه آنان را  فریاد و شیون آنھا شدید میجا  و در آن

 زنند: جھنم بیرون نماید، صدا می از عذاب

ٓ  �ِيَها يَۡصَطرُِخونَ  وَُهمۡ ﴿ ۡخرِۡجَنا َر�ََّنا
َ
ِيٱ َ�ۡ�َ  َ�ٰلًِحا َ�ۡعَمۡل  أ َو لَۡم  �َّ

َ
ۚ أ ُكنَّا َ�ۡعَمُل

ُر �ِيهِ مَ  ا َ�َتَذكَّ َر وََجآَءُ�ُم ُ�َعّمِرُۡ�م مَّ ۖ ٱن تََذكَّ ٰلِِمَ� ِمن  �َِّذيُر ْ َ�َما لِل�َّ َفُذوقُوا
 .]۳۷[فاطر:  ﴾٣٧نَِّص�ٍ 

آورند: پروردگارا! بیرون بیاور تا کارھای شایسته انجام  آنان در دوزخ فریاد بر می«
کردیم، کافی و بسنده باشد؟ و آیا بیم دھنده  دھیم که جدای از کارھایی که قبًال می

 ».به پیش شما نیامد؟ پس بچشید اصًال برای ستمگران یار و یاوری نیست
 کنند. آنھا به گمراھی و کفر و کم خردی خود اعتراف می

وۡ  �َۡسَمعُ  ُكنَّا َوقَالُواْ لَوۡ ﴿
َ
ۡصَ�ِٰب ُكنَّ  َما َ�ۡعقُِل  أ

َ
عِ�ِ ٱا ِ�ٓ أ  .]۱۰: ک[المل ﴾١٠لسَّ
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گرفتیم، ھرگز از  یا عقل خود را به کار می داشتیم و گویند: اگر ما گوش شنوا می و می«

 .»گشتیم دوزخیان نمی ۀزمر
آنان ھمانند آنچه حیوانات  ۀشود و خواست آنھا به شدت رد کرده می ۀاما خواست
 شود: ت جواب ھستند، پاسخ داده میمستحق دریاف

ْ َر�ََّنا َغلََبۡت ﴿ ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها فَإِۡن  ١٠٦َضآّلِ�َ  قَۡوٗما َوُ�نَّا ِشۡقَوُ�َنا َعلَۡيَنا قَالُوا
َ
ٓ أ َر�ََّنا

ْ  ُٔ ۡخَ� ٱقَاَل  ١٠٧ُعۡدنَا فَإِنَّا َ�ٰلُِمونَ   .]۱۰۸-۱۰۶[المؤمنون:  ﴾١٠٨�ِيَها َوَ� تَُ�ّلُِمونِ  وا
گویند: پروردگارا، بدبختی ما بر ما چیره گشته بود و ما مردمان گمراھی  در پاسخ می«

دوزخ بیرون بیاور و اگر برگشتیم ما ستمگر خواھیم بود بودیم. پروردگارا، ما را از آتش 

 .»بتمرگید در آن! و با من سخن مگوئید :گوید (خداوند بدیشان) می
شوند که از آنان دعایی  آید و آنان به سرنوشتی گرفتار می فرمان الھی به اجرا در می

 شود و امیدی برای قبولی و مستجاب شدن دعاھایشان ندارند. پذیرفته نمی

نَا وََسِمۡعَنا  لُۡمۡجرُِمونَ ٱ إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ بَۡ�ۡ
َ
� ٓ ْ رُُءوِسِهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َر�ََّنا نَاكُِسوا

َولَۡو ِشۡئَنا �تَۡيَنا ُ�َّ َ�ۡفٍس ُهَدٮَٰها َوَ�ِٰ�ۡن  ١٢َ�ۡعَمۡل َ�ٰلًِحا إِنَّا ُموقُِنونَ  رِۡجۡعَناٱفَ 
نَّ َجَهنََّم ِمَن  ۡلَقۡوُل ٱَحقَّ 

َ
ۡمَ�

َ
نَّةِ ٱِمّ�ِ َ� ۡ�َِع�َ  �َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ

َ
ْ بَِما �َِسيُتۡم  ١٣أ فَُذوقُوا

ْ َعَذاَب  ٓ إِنَّا �َِسيَ�ُٰ�ۡمۖ َوُذوقُوا  ﴾١٤بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�ُۡ�ِ ٱلَِقآَء يَۡوِمُ�ۡم َ�َٰذا
 .]۱۴-۱۲[السجدة: 

گامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر اگر ببینی گناھکاران را در آن ھن«
گویند: پروردگارا، دیدیم و شنیدیم؛ پس ما را باز گردان تا عمل صالح  اند و می افکنده

اش را  خواستیم به ھر انسانی ھدایت الزمه انجام دھیم، ما یقین کامل داریم. اگر ما می
جن و انس پر کنم. دادیم ولیکن من مقرر کردم که دوزخ را از جملگی افراد  می

اید و ما  بچشید (عذاب جھنم را) به خاطر اینکه مالقات امروز خود را فراموش کرده
سپاریم و بچشید عذاب ھمیشگی را به سبب اعمالی  نیز شما را به دست فراموشی می

 ».ددادی که (در دنیا) انجام می
خواھند که  ھا میشوند و از آن بعد از این ندا، اھل جھنم متوجه نگھبانان جھنم می

 عذابشان بکاھد:برایشان شفاعت کنند تا خداوند از 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ْ ٱِ�ََزنَةِ َجَهنََّم  �َّارِ ٱِ�  �َّ َر�َُّ�ۡم ُ�َّفِۡف َ�نَّا يَۡوٗما ّمَِن  ۡدُعوا
ِ  ٤٩ۡلَعَذابِ ٱ �ِيُ�ۡم رُُسلُُ�م ب

ۡ
َو لَۡم تَُك تَأ

َ
� قَالُواْ فَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت� ٱقَالُٓواْ أ ْۗ ٱقَالُواْ بََ�ٰ َوَما  ۡدُعوا
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 .]۵۰-۴۹[غافر:  ﴾٥٠إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٍ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱُدَ�ُٰٓؤاْ 
گویند: شما از پروردگارتان درخواست کنید که یک  دوزخیان به نگھبانان دوزخ می«

آشکاری ھای روشن و دالئل  گویند: آیا پیغمبران شما آیه روز عذاب را از ما بردارد. می
گویند: پس خودتان درخواست کنید،  گویند: آری. می آوردند؟ می را برای شما نمی

 .»ای ندارد ولی درخواست کافران، جز سردرگمی نتیجه
 رش کنید خداوند ما را نابود کند.گویند: سفا آن گاه می

نمود  ھای مکی، ترس از عذاب خدا را در قلبھای مسلمانان نھادینه می مضامین آیه
نمود که عذاب قیامت ھم حسی و ھم معنوی خواھد بود و بدین  برای آنھا بیان میو 

آن، صحابه آمادگی کامل  ۀداد که در نتیج وسیله تصویری حقیقی از دوزخ ارائه می
در ذھن  ج کردند؛ پس اصحاب و یاران پیامبر اکرم پیروی از امر و نھی خدا را پیدا می

نمودند و برای مرگ آمادگی پیدا  سم میخود تصویری از بھشت و جھنم را مج
کردند و اعتقاد آنان بر این بود که روزی حتمًا مورد بازخواست قرار خواھند گرفت  می

ھای جھنم خواھد بود و با یادآوری  ای از چاله و قبر یا باغی از باغھای بھشت و یا چاله
در تمامی احوال  گرفت مسائل ذکر شده عالوه بر اینکه ترس خدا وجودشان را فرا می

دادند؛ بلکه با تمام وجود به سوی عمل  چه آشکارا و چه پنھان خدا را مدنظر قرار می
صالح از قبیل دعوت و جھاد و کوشیدن برای اقامت دولتی که شریعت خداوند را حاکم 

 رفتند. دھد، پیش می نماید و ساختن تمدنی که بشر را از نابودی وگمراھی نجات می می
و فھم عمیق از حقیقت آخرت و بھشت و جھنم، تأثیر به سزایی بر داعیان این تصور 

امت و کسانی که در فکر بازگرداندن مجد و عزت و کرامت ھستند، دارد و این تصور و 
 ج افراد امت است که پیامبر اکرم ۀبزرگی در ساختار اندیشه و عقید ۀدرک، اصل و پای

پیش گرفت و ما نیز باید در راستای دعوت  ای جدی در آن را به عنوان روش و برنامه
 ای را الگو قرار دھیم. اسالمی چنین شیوه

 مفهوم قضا و قدر و اثر آن در تربیت صحابه
م ورزیده است؛ چنانکه تقدیر و قضا اھتما ۀدر دوران مکی، قرآن کریم به مسئل

 فرماید: می

 .]۴۹[القمر:  ﴾٤٩بَِقَدرٖ  َخلَۡقَ�ٰهُ  ءٍ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ ﴿
 .»ایم مقرر آفریده ۀما ھر چیزی را به انداز«
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 فرماید: و می

ِيٱ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ُ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ َ�ِ�ٞك ِ�  ۥَولَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ

َرهُ  لُۡمۡلكِ ٱ ءٖ َ�َقدَّ  .]۲[الفرقان:  ﴾٢َ�ۡقِديٗر� ۥوََخلََق ُ�َّ َ�ۡ
ھا و زمین از آن اوست و نه فرزندی برای  مالکیت آسمانآن کسی که حکومت و «

مالکیت انبازی داشته است و ھمه چیز را آفریده و آن  خود برگزیده و نه در حکومت و

 .»گیری و برآورد کرده است را دقیقًا اندازه
نمود و مراتب آن  نیز در وجود یارانش، مفھوم قضا و قدر را غرس می ج پیامبر اکرم

 ز:کرد که عبارتند ا نزول قرآن کریم بیان می را در خالل
 امور را احاطه کرده است: ۀلھی ھمعلم ا :مرحله اول

﴿ 
ۡ
ْ  َوَما نٖ َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ  ُكنَّا إِ�َّ  َ�َملٍ  مِنۡ  َ�ۡعَملُونَ  َوَ�  قُۡرَءانٖ  مِن مِۡنهُ  َ�ۡتلُوا

�َِّك  َعن َ�ۡعزُُب  َوَما �ِيهِ�  تُفِيُضونَ  إِذۡ  ُشُهوًدا َعلَۡيُ�مۡ  �ٖ  ّمِۡثَقالِ  مِن رَّ �ِض ٱ ِ�  ذَرَّ
َ
َوَ�  ۡ�

َمآءِ ٱِ�  بِ�ٍ  لسَّ ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ
َ
ۡصَغَر مِن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
 .]۶۱ونس: ی[ ﴾٦١َوَ�ٓ أ

خوانی و (شما ای  پردازی و چیزی از قرآن نمی (ای پیامبر) تو به ھیچ کاری نمی«
کنید مگر اینکه ما ناظر بر شما ھستیم، در ھمان حال که  نمیمؤمنان) ھیچ کاری 
باشید و ھیچ چیز در آسمان و زمین از  یازید و سرگرم انجام آن می شما بدان دست می

تر از آن (ھمه   تر و چه بزرگ ای باشد و چه کوچک ماند؛ چه ذره پروردگار تو پنھان نمی

 .»رددگ اینھا) در کتاب واضح و روشنی ثبت و ضبط می
 گردد: نزد خداوند ثبت می شود، ھر آنچه انجام می :مرحله دوم

ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ�  لَۡمۡوَ�ٰ ٱ نُۡ�ِ  نُ إِنَّا َ�ۡ ﴿
َ
ٍء أ ْ َوَءاَ�ٰرَُهۡمۚ َوُ�َّ َ�ۡ ُموا َونَۡ�ُتُب َما قَدَّ

بِ�ٖ   .]۱۲س: ی[ ﴾١٢مُّ
(در دنیا) پیشاپیش گردانیم و چیزھایی را که  ما خودمان مردگان را زنده می«

نویسیم و ما ھمه چیز را در  اند، می اند و چیزھایی را که (در آن) برجای نھاده فرستاده

 .»نگاریم نماییم و می کتاب آشکاری سرشماری می
 ست نافذ الھی و قدرت کامل ایشان:مرحله سوم: مشیت و خوا

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ِض ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ِينَ ٱَ�َينُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ۡ� َشدَّ  �َّ

َ
ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�نُٓواْ أ

ۚ َوَما َ�َن  ُ ٱِمۡنُهۡم قُوَّٗة ءٖ ِ�  ۥِ�ُۡعِجَزهُ  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱِمن َ�ۡ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
َ�َن  ۥإِنَّهُ  ۡ�

 .]۴۴[فاطر:  ﴾٤٤َعلِيٗما قَِديٗر�
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اند تا ببینند فرجام کار پیشینیان به کجا  ار نپرداختهآیا در زمین به گشت و گذ«
اند، ھیچ چیزی چه  کشیده است در حالی که آنھا از اینان قدرت و قوت بیشتری داشته

در آسمانھا و چه در زمین، خدا را درمانده و ناتوان نخواھد کرد؛ چراکه او بسیار 

 .»قدرتمند است فرزانه
 آفریده است:: خداوند ھمه چیز را مرحله چھارم

﴿ ٰ ُ ٱ لُِ�مُ َ� ءٖ فَ  �َّ ۡ�َ ِ
ۚ ٱَر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ  ۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَُهَو َ�َ
 .]۱۰۲[األنعام:  ﴾١٠٢َو�ِيلٞ 

ھمه چیز است؛ پس  ۀآن خدا، پروردگار شما است. جز او خدایی نیست و او آفرینند«

 .»حافظ و مدبر ھمه چیز استوی را باید بپرستید و او 
فھم درست و باور قطعی و راسخ آنھا به حقیقت قضا و قدر، برای آنان نتایج مفید و 

ھای دنیا و آخرت را برایشان به ارمغان آورد  سودمندی در برداشت که بر اثر آن خوبی
 توان به امور ذیل اشاره کرد: میکه 

ھا به عبادت خدا  شود که انسان میادای عبادات: ایمان داشتن به تقدیر باعث  -۱
 روی بیاورند.

ایمان داشتن به تقدیر: این امر، راھی برای رھایی از شرک است؛ زیرا مؤمن  -۲
 باشد. می ألمعتقد است که مالک اصلی نفع، ضرر، عزت و ذلت فقط خداوند 

شجاعت در عمل: ایمان داشتن اصحاب به تقدیر و قضای الھی، چنان تأثیری  -۳
رده بود که یقین داشتند، مرگ و اجل در دست خداوند است و ھر بر آنھا گزا

 انسان، نامه تقدیری دارد که اجلش در آن ثبت شده است.
 صبر را پیشه گرفتن و چشم داشتن به پاداش و مواجه شدن با دشواریھا. -۴
آرامش و آسایش خاطر: عالوه بر موارد ذکر شده که از نتایج و ثمرات ایمان به  -۵

بودند و در دنیا ھمه درصدد رسیدن به آن ھستند، اصحاب و تقدیر و قضا 
نیز از چنان آرامش خاطر و سکون قلبی برخوردار بودند  ج یاران پیامبر اکرم

زدن این آرامش ترین نقشی در به ھم  توانست کوچک که ھیچ امری نمی
 درونی داشته باشد.

عت و آزاد شدن از ھای ایمان به قضاو قدر، عزت نفس و قنا یکی دیگر از نتیجه -۶
بند اسارت و بردگی مخلوقات است؛ پس ایمان به قضا و قدر الھی این امور را 
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اش به دست خداست و او را برای  در ذھن افراد نھادینه خواھد نمود که روزی
اش را به طور کامل،  داند که تا روزی داند ھمچنین به خوبی می خود کافی می

نخواھد آمد و به این باور رسیده است که  دریافت نکرده است، مرگ به سراغش
الھی نقشی نخواھند  ۀانسانھا در دادن و یا گرفتن رزق و روزی به او بدون اراد

شود و  رسد و از اسارت خلق آزاد می داشت بنابراین، به قناعت و عزت نفس می
دوزد؛  بندد و چشم طمع به آنچه در دست اھل دنیا است، نمی دل به دنیا نمی

 باشد. بلکه با دل و جان متوجه پروردگار جھانیان می
ایمان به اصحاب و یارانش اکتفا گانه  نیز فقط به آموزش ارکان شش ج پیامبر اکرم

نکرد؛ بلکه بسیاری از مفاھیم و تصورات و باورھا در مورد انسان و زندگی و جھان و 
ارتباط آنان با یکدیگر را تصحیح نمود تا مسلمانان در پرتو نور الھی حرکت نمایند و 

ت تا ھدف از خلقت خویش را در زندگی بداند و آنچه را که خداوند از او خواسته اس
 .١آخرین حد محقق نماید و از اوھام و خرافات آزاد گردد

 شناخت اصحاب از حقیقت خلقت انسان
قرآن کریم بعد از آشنا ساختن انسان با پروردگار و روز قیامت، درصدد شناسایی 
انسان از طریق فطرت او برآمد و به پرسشھای فطرت که انسان از کجا آمده است و به 

ھایی است که برای ھر انسان مطرح  اد؛ چراکه اینھا پرسشرود، پاسخ د کجا می
 .٢بایست پاسخ داده شوند گردد و می می

اولیه آن و ھدف زندگی و مسیر بعد از  ۀقرآن کریم، حقیقت آفرینش انسان و ماد
و برنامه قرآنی او عالوه بر  ج پیامبر اکرم ۀمرگ را بیان نموده است و اصحاب به وسیل

ارزش  انسان که آب بی ۀرا که از آب و خاک است، شناختند و از ساللاینکه اصل انسان 
ای است با خبر شدند، به جایگاه و ارزش انسان نزد خدا و اینکه فرشتگان برای  یا نطفه

او سجده نمودند، نیز پی بردند و بدین صورت بر بسیاری از خلق خدا برتری یافتند. این 
ه خویش گردد تا ھرگاه مقام و منزلتش، او را بدان خاطر بود تا انسان متوجه جایگا

اصلی آفرینش  ۀدچار عجب و غرور نمود و احساس بزرگی کرد، فورًا متوجه اصل و ماد
خود شود و در او تواضع ایجاد گردد و از طرفی مقام و منزلت و عزتش، باید او را از 

                                           
 .۵۹نشر الدعوة االسالمیه، ص اھمیة الجھاد فی  -١
 .۵۴، ص ۲منھج التربیه االسالمیه، محمد قطب، ج  -٢
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سان، پیامبرانی کرنش برای غیر خدا باز دارد. از این رو خداوند برای راھنمایی ان
 .١فرستاد تا دچار سوء تفاھم نگردند و راه افراط و تفریط را پیش نگیرند
باشد و از ابتدای  مؤثرترین عامل در تربیت انسان، تفکر او در اصل خلقتش می

خلقتش به علت درک نادرستی که از خود داشته است، مورد سرزنش قرار گرفته است 
ترین موجود جھان است، دچار افراط گردیده  گو براساس این حدس و گمان که بزر

 ی وتکبر و خودخواھی سر داده است:است و ھمانند قوم عاد ندای خودبین

ا َ�دٞ ﴿ مَّ
َ
ْ فَٱ فَأ وا �ِض ٱِ�  ۡسَتۡكَ�ُ

َ
نَّ  ۡ�َقِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ�

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
َشدُّ ِمنَّا قُوَّةًۖ أ

َ
َوقَالُواْ َمۡن أ

َ ٱ ِيٱ �َّ َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗةۖ َوَ�نُواْ � �َّ
َ
 .]۱۵[فصلت:  ﴾١٥َ�ٰتَِنا َ�َۡحُدونَ َخلََقُهۡم ُهَو أ

و اما قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند و (مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما «
دانستند که خداوندی که ایشان را آفریده است از  قدرت بیشتری دارد؟ مگر آنان نمی

 .»پذیرفتند کردند و نمی ھای ما را انکار می ومندتر است؟ آنان پیوسته آیهآن نیر
 آن طور که فرعون ندا داد و گفت: و یا

﴿ ۠ نَا
َ
ٰ ٱ َر�ُُّ�مُ  َ�َقاَل � َ�ۡ

َ
 .]۲۴[النازعات:  ﴾٢٤ۡ�

 .»من واالترین معبود شما ھستم«
ادای مسئولیت دانست که در مقابل یک ذات به کرنش و  و خود را باالتر از این می

گرفت. گاھی  بپردازد و براساس چنین دیدگاھی در ذھن او پندار خدا بودن شکل می
برد که او  یابد؛ پس گمان می انسان نیز به سمت مخالف؛ یعنی، تفریط گرایش می

ترین موجود جھان است بنابراین، در مقابل ھر سنگ و درخت و  خوارترین و ذلیل
پردازد طوری که گمان  آورد و به کرنش می ر خم فرومیرودخانه و کوه و یا حیوانی س

 ٢برد راھی برای سالمت ماندن جز سجده کردن برای خورشید یا ماه وجود ندارد. می
 :گردد قرآن کریم به روشنی بیان کرده است که حقیقت انسان به دو اصل برمی

یکی اصل و ماده دور که آفرینش انسان از خاک است و دیگری اصل و ماده نزدیک که 
 .٣ای که انسان از آن آفریده شده است عبارت است از نطفه

 

                                           
 .۱۳۴اسالیب التشویق فی القرآن، د. الحسین جلو، ص  -١
 .۳۱اصول التربیه، نحالوی، ص  -٢
 .۱۳۴اسالیب التشویق و التعزیر، ص  -٣
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 فرماید: ه خداوند در این مورد میچنانک

ِيٓ ٱ﴿ ٍء َخلََقهُ  �َّ ۡحَسَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
 َخۡلَق  ۥۖ أ

َ
�َ�ٰنِ ٱَوَ�َدأ  ۥَعَل �َۡسلَهُ ُ�مَّ جَ  ٧ِمن ِط�ٖ  ۡ�ِ

ِه�ٖ  آءٖ مَّ وِحهِ  ٨ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن مَّ ٮُٰه َوَ�َفَخ �ِيهِ ِمن رُّ ۡمعَ ٱوََجَعَل لَُ�ُم  ۦۖ ُ�مَّ َسوَّ  لسَّ
بَۡ�ٰرَ ٱوَ 

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  ۚ ا �َۡشُكُرونَ  َدةَ  .]۹-۷[السجدة:  ﴾٩قَلِيٗ� مَّ

انسان (اول) را از گل خدا آن کسی است که ھرچه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش «
آغاز نمود، سپس خداوند نسل او را از عصاره آب (به ظاھر) ضعیف و ناچیزی (به نام 

ھای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح خود در او دمید و  منی) آفرید، آن گاه اندام
ھای او) را به  ھا و دلھا آفرید (اما) شما کمتر شکر (نعمت برای شما گوشھا و چشم

 .»آورید می جای
ھای ذکر شده در قرآن در مورد تکریم و بزرگداشت انسان توسط خداوند زیاد  آیه

به  ھای مسلمانان صدر اسالم اثرھا و قلب است و از دیدگاه قرآن آنچه در وجود، عقل
 سزایی گذاشت، موارد ذیل بود:

 افتخار اینکه خدا ایشان را با دستان خود ساخت -۱

� َ�ٰلِقُۢ  إِّ�ِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  َر�َُّك  قَاَل  إِذۡ ﴿ ۡ�ُتهُ  ٧١ِط�ٖ  ّمِن �ََ�ٗ َوَ�َفۡخُت �ِيهِ  ۥفَإَِذا َسوَّ
 ُ�َ ْ وِ� َ�َقُعوا ۡ�َُعونَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱفََسَجَد  ٧٢َ�ِٰجِدينَ  ۥِمن رُّ

َ
ٓ إِبۡلِيَس  ٧٣ُ�ُُّهۡم أ إِ�َّ

 .]۷۴-۷۱[ص:  ﴾٧٤ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�َن ِمَن  ۡسَتۡكَ�َ ٱ
آفرینم. ھنگامی که  وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می«

آن را سروسامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از روح خود در او دمیدم، در 
فرشتگان، جملگی سجده بردند مگر ابلیس که تکبر  ۀبرابرش سجده ببرید؛ پس ھم

 .»د و از کافران شدکر
فوق، جایگاه و مقام و منزلت مشخص گردید و با توجه به اینکه  ھای با توجه به آیه

روح جایگاه واالیی دارد و خداوند نیز به دلیل اینکه وجود انسان و فرشتگان را موظف 
به سجده کردن برای روح انسان نمود، لذا انسان را مورد نوازش و بزرگداشت قرار داد. 

 دارد: یان میبه انسان را چنین ب خداوند این موھبت خویش

ۡرَ�ُٰ�مۡ  ُ�مَّ  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  َولََقدۡ ﴿ ْ ٱ لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا ُ�مَّ  َصوَّ ٓ  ۡسُجُدوا �َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ
ِٰجِدينَ ٱإِبۡلِيَس لَۡم يَُ�ن ّمَِن   .]۱۱[األعراف:  ﴾١١ل�َّ
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برای آدم شما را آفریدیم و سپس صورتگری کردیم، بعد از آن به فرشتگان گفتیم «

 .»سجده کنید؛ پس ھمه سجده کردند، مگر ابلیس که سجده نکرد

 صورت زیبا و قامت نیکو -۲
 خداوند متعال فرموده است:

َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق ﴿ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡمۖ �َ�ۡهِ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
َرُ�ۡم فَأ  ﴾٣لَۡمِص�ُ ٱَوَصوَّ

 .]۳[التغابن: 
ھای  زمین را به حق آفریده است و شما را شکل بخشیده و شکلخداوند، آسمانھا و «

 .»شما را خوب و زیبا کرده است، سرانجام بازگشت به سوی اوست
 فرماید: ورد قامت نیکوی انسان میو در م

�َ�ٰنَ ٱ َخلَۡقَنا لََقدۡ ﴿ ۡحَسِن َ�ۡقوِ��ٖ  ۡ�ِ
َ
 .]۴ن: ی[الت ﴾٤ِ�ٓ أ

 .»ایم سیما آفریدهما انسان را در بھترین شکل و زیباترین «

 بخشیدن عقل، نطق و قدرت تشخیص -۳
 فرماید: خداوند، در این باره می

�َ�ٰنَ ٱَخلََق  ٢ۡلُقۡرَءانَ ٱَعلََّم  ١لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿  .]۴-۱[الرحمن:  ﴾٤ۡ�ََيانَ ٱَعلََّمُه  ٣ۡ�ِ
 .»خداوند رحمان قرآن را آموزش داده. انسان را آفریده، به او سخن گفتن یاد داده است«

 مسخر نمودن موجودات آسمان و زمین برای انسان -۴
او عطا کرد؛ چنانکه  شماری به ھای بزرگ و بی پس از آفرینش انسان، خداوند نعمت

 فرموده است:

﴿ ٰ ۚ  َما ُ�ِّ  ّمِن ُ�مَوَءاتَٮ ۡ�ُُموهُ
َ
ْ  �ن َس� وا ِ ٱ نِۡعَمَت  َ�ُعدُّ ۗ إِنَّ  �َّ ٓ �َ�ٰنَ ٱَ� ُ�ُۡصوَها ِ�ۡ 

ارٞ   .]۳۴م: ی[إبراھ ﴾٣٤لََظلُومٞ َكفَّ
ھای خدا را  و به شما داده است ھر آنچه خواسته باشید و اگر بخواھید نعمت«

 .»توانید آنھا را شمارش کنید. واقعًا انسان، ستمگر ناسپاسی است بشمارید، نمی
ھا، ستارگان، خورشید و ماه  به خاطر بزرگداشت و تکریم انسان، آسمان ألخداوند 

انگیز آن را، یعنی در پی ھم آمدن شب  را برای انسان مسخر کرده است و نظام شگفت
ھای مختلف با توجه به شرایط خاص ھر فصل را، جھت فایده رسانی به  و روز و فصل

 فرماید: مان داده است؛ چنانکه میانسان، سا
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َر لَُ�ُم ﴿ َۡل ٱوََسخَّ ۡمَس ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  �َّ ۖ ٱوَ  لشَّ ِ  �ُُّجومُ ٱوَ  ۡلَقَمَر ۡمرِه
َ
َ�ُٰتۢ بِأ إِنَّ ِ�  ۦٓۚ ُمَسخَّ

 .]۱۲[النحل:  ﴾١٢َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُونَ 
و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای (منافع و مصالح) شما مسخر کرد و «

ھای  ستارگان به فرمان او مسخر ھستند. مسلمًا در این کار دالئل روشن و نشانه

 .»دورزن ت برای کسانی که تعقل میبزرگی اس
 فرماید: و می

ا ِ� ﴿ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱوََسخَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
َ�ِيٗعا ّمِۡنُهۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت  ۡ�

ُرونَ   .]۱۳ة: ی[الجاث ﴾١٣ّلَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ
مسخر شما ساخته و آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است، ھمه را از ناحیه خود «

 ».اندیشند ھای مھمی است برای کسانی که می است قطعًا در این نشانه

 برتری دادن انسان بر سایر موجودات -۵
ھایش او را مورد بزرگداشت و  خداوند با برتری دادن انسان، بر بسیاری از آفریده

 فرماید: میتکریم قرار داد؛ چنانکه 

ۡمَنا َولََقدۡ ﴿ ِ ٱ ِ�  وََ�َۡلَ�ُٰهمۡ  َءاَدمَ  بَِ�ٓ  َكرَّ ّيَِ�ٰتِ ٱَوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ  لطَّ
ۡن َخَلۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ  .]۷۰[اإلسراء:  ﴾٧٠َوفَضَّ

ایم  ایم و آنان را درخشکی و دریا حمل کرده ما آدمیزادگان را مکرم و گرامی داشته«
ایم و بر بسیاری از آفریدگان خود کامًال  کیزه و خوشمزه روزیشان نمودهواز چیزھایی پا

 .»ایم برتریشان داده

 گرامیداشت انسان با ارسال پیامبران -۶
ترین مظاھر تکریم و بزرگداشت الھی نسبت به انسان، این است که پیامبران  از بزرگ

حیات آنھاست، فراخوانده  ۀھا را به آنچه مای را برای ھدایت آنھا فرستاده است و انسان
ترین  و رستگاری و موفقیت دنیا و آخرت را برایشان تضمین نموده است؛ پس بزرگ

مت احسان است؛ نعمتی که خداوند به انسان عطا نموده، نعمت اسالم و ایمان و نع
 فرماید: چنانکه می
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ۖ فَإِ  ۡهبَِطاٱقَاَل ﴿ ۖ َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمِن ِمۡنَها َ�ِيَعۢ�
ۡ
ا يَأ مَّ

 .]۱۲۳[طه:  ﴾١٢٣ُهَداَي َفَ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  �ََّبعَ ٱ
خدا دستور داد ھر دوگروه شما با ھم از بھشت فرود آئید. برخی دشمن برخی «

دیگرخواھید شد و ھرگاه ھدایت و رھنمود من برای شما آمد، ھر که از ھدایت و 

 .»کند، گمراه و بدبخت نخواھد شدرھنمودم پیروی 

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ  لسَّ

�ِض� ٱوَ 
َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ۡ�  ب

ْ ِ ٱاِمُنوا ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ� 

 ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب  .]۱۵۸[األعراف:  ﴾١٥٨َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ
سوی جملگی شما ھستم؛ خدائی که ملک آسمان  خدا به ۀبگو ای مردم! من فرستاد«

گرداند.  میراند و زنده می و زمین از آن او است. جز او معبودی نیست، او است که می
ای که ایمان به خدا  اش، آن پیغمبر درس نخوانده بیاورید به خدا و فرستاده پس ایمان

 .»ھایش دارد، از او پیروی کنید تا ھدایت یابید و سخن
آن را درک  ج یکی دیگر از مظاھر بزرگداشت انسان که اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ھا  ھا و انسان بت کرده بودند، این است که انسان فقط خدا را بندگی کند و از بندگی
 فرماید: رھیزد؛ چنانکه خداوند میبپ

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ ٱ أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا ۡن  ل�َّ فَِمۡنُهم مَّ

ُ ٱَهَدى  ۡت َعلَۡيهِ  �َّ ۡن َحقَّ ۚ ٱَوِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَُة �ِض ٱفَِسُ�واْ ِ�  لضَّ
َ
ْ ٱفَ  ۡ� َكۡيَف َ�َن  نُظُروا

�ِ�َ ٱَ�ٰقَِبُة   .]۳۶[النحل:  ﴾٣٦لُۡمَكّذِ
ایم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری  و به میان ھر ملتی پیغمبری را فرستاده«

کنید. پس خداوند، گروھی از مردمان را ھدایت داد و بر گروھی از ایشان گمراھی 
و ببینید که سرانجام کار کسانی واجب گردید؛ پس در زمین گردش کنید و بنگرید 

 .»اند، به کجا کشیده است که (آیات خدا را) تکذیب کرده

 دوستی خداوند نسبت به انسان و یاد او در مالء اعلی -۷
از زیباترین مظاھر بزرگداشت انسان توسط خداوند، این است که او را شایسته 

نماید،  سزاوار محبتش میمحبت و رضای خویش نموده و در قرآن کریم او را به آنچه 
راھنمایی کرده است و اولین عاملی برای اینکه انسان شایسته محبت الھی گردد، 
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برای برخوردار شدن از زندگی پاکیزه در دنیا و رسیدن به  ج پیروی از پیامبر اکرم
شیرین این پیروی که  ۀباشد، خداوند نیز به ثمر و نتیج نعمتھای پایدار در آخرت می

 دارد، اشاره نموده و فرموده است:و آخرت را در بر خیر دنیا

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ  فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ ُمۡؤِمنٞ  وَُهوَ  أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
 .]۹۷[النحل:  ﴾٩٧َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ

ای انجام دھد و مؤمن باشد بدو زندگی پاکیزه  کار شایستهھر کس چه زن و چه مرد، «

 .»بخشیم و پاداش آنان را بر طبق بھترین کارھایشان خواھیم داد وخوشایندی می

 حفاظت و مراقبت از انسان -۸
یکی دیگر از مظاھر بزرگداشت انسان توسط خداوند، این است که تحت رعایت و 

 اید:فرم باشد؛ چنانکه می اوند میحفاظت خد

ا ٖس إِن ُ�ُّ َ�فۡ ﴿ َّمَّ  .]۴[الطارق:  ﴾٤َحافِٞظ  َعلَۡيَها ل
 .»کسی وجود ندارد مگر اینکه بر او نگھبانی است«

 ١ھای متعددی ذکر شده است. در مورد چگونی بزرگداشت انسان در قرآن کریم، آیه

  ÷از داستان شیطان و آدم ج تصور اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ھای قرآن، داستان شیطان و آدم را برای یارانش بیان  براساس آیه ج پیامبر اکرم

کرد و حقیقت نبرد و کشمکش انسانھا با دشمن سرسختشان، ابلیس، که سعی  می
 فرماید: ح داد؛ چنانکه خداوند مینمود پدرشان را گمراه نماید، را برای آنھا توضی

ۡيَ�ٰنُ ٱ َ�ۡفتِنَنَُّ�مُ  َ�  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ بََوۡ�ُ�م ّمَِن  لشَّ
َ
ۡخَرَج �

َ
يَِ�ُع َ�ۡنُهَما  ۡ�َنَّةِ ٱَكَمآ أ

ٓۚ إِنَّهُ  ِمۡن َحۡيُث َ� تََرۡوَ�ُهۡمۗ إِنَّا  ۥيََرٮُٰ�ۡم ُهَو َوقَبِيلُهُ  ۥِ�َاَسُهَما لُِ�َِ�ُهَما َسۡو�تِِهَما
َ�ِٰط�َ ٱَجَعۡلَنا  ِيَن َ� يُۡؤِمُنونَ  لشَّ ۡوِ�َآَء لِ�َّ

َ
 .]۲۷اف: [األعر ﴾٢٧أ

ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد، ھمان گونه که پدر و مادرتان را (فریفت و) از «
بھشت بیرونشان کرد و لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان را به 

بینند در صورتی که شما آنھا را  ایشان نمایان نماید. شیطان و ھمدستانش شما را می

 .»آورند ایم که ایمان نمی نی ساختهاطین را دوستان و یاران کسابینید. ما شی نمی

                                           
 .۱۱۴۲ – ۱۱۳۶، ص ۴موسوعه نظرة النعیم فی مکارم اخالق الرسول الکریم، ج  -١
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 فرماید: ھمچنین خداوند می

نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ ﴿
َ
ۡغَوۡ�تَِ�  ١٥لُۡمنَظرِ�نَ ٱقَاَل إِنََّك ِمَن  ١٤قَاَل أ

َ
ٓ أ قَاَل فَبَِما

ۡ�ُعَدنَّ لَُهۡم ِصَ�َٰطَك 
َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم ُ�مَّ  ١٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱَ�

َ
�تِيَنَُّهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ �

ۡ�َ�َُهۡم َ�ِٰكرِ�نَ 
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم وََعن َشَمآ�ِلِِهۡمۖ َوَ� َ�ُِد أ

َ
 .]۱۷-۱۴[األعراف:  ﴾١٧وََ�ۡن �

ھا) برانگیخته  (شیطان) گفت: مرا تا روزی مھلت ده و زنده بدار که (انسان«
مھلت یافتگانی. (شیطان) گفت: بدان سبب که  ۀاز زمرگردند. (خداوند) گفت: تو  می

نشینم. سپس از پیش  مرا گمراه داشتی، من به سر راه مستقیم تو در کمین آنان می
روم و بیشتر آنان  رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ به سراغ ایشان می

 .»را سپاسگذار نخواھی یافت
از شیطان چنان بود که گویا او را با چشمھای پندار و تصور مسلمانان صدر اسالم 

آمد و  کنند که از جلو و پشت سر و از طرف راست و چپشان می خود مشاھده می
نمود؛ پس آنھا  انداخت و شھوتھای پنھان را تحریک می گناه در دلھایشان می ۀوسوس

گاه باشند. بنابراین، برای انجام کار ھمواره می ھای خیر بر کوشیدند تا از دشمن خود، آ
تر کنند و ببندند؛ پس  گرفتند تا راھھای ورود شیطان را تنگ یکدیگر سبقت می

 تر و ای حتی در مواردی که گناه از صدای حرکت مورچه آھسته شیطان در ھیچ مرحله
یافت. این اعتقاد، برگرفته از گفتار خداوند بود که  مخفی تر بود، راه نفوذی در آنھا نمی

 فرماید: می

 فَإِ ﴿
ۡ
ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  ُقۡرَءانَ لۡ ٱ َت َذا قََرأ ِ ٱب يۡ ٱِمَن  �َّ ُسۡلَ�ٌٰن  ۥلَۡيَس َ�ُ  ۥإِنَّهُ  ٩٨لرَِّجيمِ ٱ َ�ٰنِ لشَّ

ِينَ ٱَ�َ  ُونَ  �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ ٱَ�َ  ۥإِ�ََّما ُسۡلَ�ُٰنهُ  ٩٩َءاَمُنواْ َوَ�َ ِينَ ٱوَ  ۥَ�َتَولَّۡونَهُ  �َّ َّ� 
 .]۱۰۰-۹۸[النحل:  ﴾١٠٠ُ�ونَ ُمۡ�ِ  ۦُهم بِهِ 

ھای شیطان مطرود به خدا پناه ببر.  ھنگامی که خواستی قرآنی بخوانی، از وسوسه«
گمان شیطان ھیچ گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان  بی

گیرند  نمایند؛ بلکه تنھا تسلط شیطان بر کسانی است که او را به دوستی می تکیه می

 .»ورزند به واسطه او شرک می و
داستان آدم با شیطان در چندین جا از قرآن کریم تکرار شده است. در بعضی 

ھا از جمله سوره اعراف با تمام تفصیالت و به صورت مشروح بیان شده است و در  سوره
حجر، اسراء، طه و ص بخشی از ابعاد آن بیان گردیده  ۀھا ھمانند سور بعضی سوره
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ای گذرا به آن شده است. اما موضع شیطان در برابر  ھای دیگر، اشاره ورهاست و در س
اند و انکار او در قیامت از اطاعت آنھا، فقط  اش تن داده انسانھایی که در دنیا به خواسته

 .١ابراھیم بیان شده است  ۀدر سور
 فرماید: خداوند در سوره اعراف می

نَت َوَزوۡ  نۡ �ُ سۡ ٱ ـَٔاَدمُ َوَ�ٰٓ ﴿
َ
ِ  َ�ۡقَرَ�ا َوَ�  ِشۡئُتَما َحۡيُث  فَُ�َ ِمنۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ُجَك أ  َ�ِٰذه

َجَرةَ ٱ ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ ۡيَ�ٰنُ ٱفَوَۡسوََس لَُهَما  ١٩ل�َّ  رِيَ ۥِ�ُۡبِدَي لَُهَما َما وُ  لشَّ
جَ ٱَ�ۡنُهَما ِمن َسۡو�تِِهَما َوقَاَل َما َ�َهٮُٰكَما َر�ُُّ�َما َ�ۡن َ�ِٰذهِ  ن تَُ�ونَا  َرةِ لشَّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡو تَُ�ونَا ِمَن 
َ
ٓ إِّ�ِ لَُكَما لَِمَن  ٢٠ۡلَ�ِٰ�ِينَ ٱَملََكۡ�ِ أ ِٰصِح�َ ٱَوقَاَسَمُهَما  ٢١ل�َّ

ا َذاقَا  � فَلَمَّ َجَرةَ ٱفََدلَّٮُٰهَما بُِغُرورٖ بََدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما  لشَّ
ۡ�َهُكَما َعن تِۡلُكَما  ۡ�َنَّةِ� ٱِمن َوَرِق 

َ
لَۡم �

َ
� ٓ َجَرةِ ٱَونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَما ٓ إِنَّ  لشَّ قُل لَُّكَما

َ
َوأ

ۡيَ�ٰنَ ٱ بِ�ٞ  الَُكمَ  لشَّ نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَۡرَ�َۡنا  ٢٢َعُدّوٞ مُّ
َ
ٓ أ قَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنا

ْ ٱقَاَل  ٢٣نَ ۡلَ�ِٰ�ِ�ٱَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ۖ َولَُ�ۡم ِ�  ۡهبُِطوا �ِض ٱَ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ
َ
�ۡ 

َ�َٰبِ�ٓ  ٢٥قَاَل �ِيَها َ�َۡيۡوَن َو�ِيَها َ�ُموتُوَن َوِمۡنَها ُ�ۡرَُجونَ  ٢٤ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِح�ٖ 
نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا يَُ�ٰرِي َسۡو�تُِ�ۡم 

َ
ۖ َوِ�َاُس َءاَدَم قَۡد أ َ�ٰلَِك  �َّۡقَوىٰ ٱَورِ�ٗشا

ِ ٱَخۡ�ٞۚ َ�ٰلَِك ِمۡن َءاَ�ِٰت  ُرونَ  �َّ كَّ ۡيَ�ٰنُ ٱَ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم َ� َ�ۡفتِنَنَُّ�ُم  ٢٦لََعلَُّهۡم يَذَّ  لشَّ
بََوۡ�ُ�م ّمَِن 

َ
ۡخَرَج �

َ
ٓ أ ِ  ۡ�َنَّةِ ٱَكَما ٓۚ إِنَّهُ يَِ�ُع َ�ۡنُهَما ِ�َاَسُهَما لُِ�َِ�ُهَما َسۡو�ت  ۥِهَما

َ�ِٰط�َ ٱِمۡن َحۡيُث َ� تََرۡوَ�ُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا  ۥيََرٮُٰ�ۡم ُهَو َوقَبِيلُهُ  ِيَن َ�  لشَّ ۡوِ�َآَء لِ�َّ
َ
أ

 .]۲۷-۱۹[األعراف:  ﴾٢٧يُۡؤِمُنونَ 
ای آدم! تو و ھمسرت در بھشت ساکن شوید و ھر کجا که خواستید بخورید، ولی به «

نشوید. (و از آن نخورید اگر چنین کنید) پس از زمره ستمکاران این درخت نزدیک 
خواھید شد. سپس اھریمن، آنان را وسوسه کرد تا عورات نھان از دیده آنان را بدیشان 
بنما نماید و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشته است مگر بدان خاطر 

یدانان خواھید شد و برای آنھا بارھا شوید و یا اینکه از زمره جاو که دو فرشته می
سوگند خورد که من خیرخواه شما ھستم. پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب کشید. 

                                           
 .۱۱۲دراسات قرآنیه، ص  -١
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آوری  ھنگامی که از آن درخت چشیدند، عورات خویش بدیدند و شروع به جمع
برگھای بھشت کردند و آنھا را بر خود افکندند. پروردگارشان فریادشان زد که آیا شما 
را از آن درخت نھی نکردم و به شما نگفتم که اھریمن، دشمن آشکارتان است؟ 

ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از  گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کرده
زیانکاران خواھیم بود. گفت: پایین روید، برخی دشمن برخی خواھید بود. در زمین تا 

در زمین زندگی به سر  :مند خواھید شد. گفت و بھرهروزگاری استقرار خواھید داشت 
آیید. ای آدمیزادگان، ما لباسی برای شما  میرید و از آن بیرون می برید و در آن می می

ایم) که  پوشاند و لباس زینتی را (برایتان ساخته ایم که عورات شما را می درست کرده
ھای خداست تا بندگان  انهلباس تقوا و ترس از خدا بھترین لباس است. این از نش

متذکر شوند. ای آدمیزادگان، شیطان شما را نفریبد ھمان گونه که پدر و مادرتان را از 
بھشت بیرونشان کرد و لباسشان را از تن بیرون ساخت تا عورتشان را بدیشان نماید. 

 بینید، ما شیاطین بینند در صورتی که شما آنھا را نمی شیطان و ھمدستان شما را می

 .»آورند کسانی ساختیم که ایمان نمیرا دوستان و یاران 
بایست شرایط عبرت گرفتن از حوادث را برای او فراھم  دانش ھر فرد از تاریخ می

سازد نه اینکه به عنوان ابزار سرگرم کننده از آن استفاده نماید. داستان آدم و شیطان 
ھنمودھای ویژه و خاص خود را نیز داستانی است که در میان تمام داستانھای قرآنی ر

ھای زندگیش و نقش  دارد و این داستان برای انسان از ابتدای خلقت تا آخرین لحظه
آنھا در زمین و برنامه حرکتش در زمین و مشکالتی که در طی حرکت با آن مواجه 

 .١نماید شوند و راھھای پرھیز از موانع و چگونگی گذر کردن از آن را مشخص می می
ذکر شده در مورد داستان آدم و نبردش با شیطان به مسلمانان صدر اسالم،  ھای آیه

 اند از:  ایدئولوژی و عقیده و اخالق آموخت که برخی عبارت ۀقضایای مھمی در زمین

 ھاست  انسان ۀجد و نسب اصلی ھم ÷آدم  -۱
انواع اش آفرید، بدون اینکه نوعی از  خداوند، آدم را از خاک به صورت کامل انسانی

ھا باشد که به صورت تدریجی، شکل و ھیئتی دیگر به خود گیرد؛ پس خداوند،  آفریده
آدم را از خاک آفرید، سپس روح را در او دمید و انسانی کامل از پوست، گوشت، قیافه 

 و صورت کامل ساخت.

                                           
 .۱۱۴ھمان، ص  -١
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 چون و چرا از خداوند اسالم، یعنی اطاعت مطلق و بی -۲
تا به آدم سجده کنند؛ پس فرشتگان به خاطر  خداوند، فرشتگان را دستور داد

اطاعت از پروردگارشان بدون تردید و اعتراض، برای آدم سجده سالم و احترام به جای 
بردند  آوردند، با اینکه آنھا در مأل اعلی پیوسته در حال تسبیح و عبادت خدا به سر می

آنھا دستور داده شد که  (و نزد او از مقام واالیی برخوردار بودند) ولی ھنگامی که به
درنگ انجام وظیفه کردند؛ زیرا اسالم یعنی تسلیم محض در  آدم را سجده کنند، بی

 برابر دستورات.

 خطا در انسان ۀفراھم بودن زمین -۳
از داستان اشتباه آدم، به این نکته پی بردند که  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

خطا در انسان امری فطری است؛ زیرا خداوند در طبیعت و سرشت انسان  ۀزمین
ھایی قرار داده است که شیطان از خالل آن با وسوسه کردن انسان در او  عالئق و غریزه

ھای پنھان در  دھد و از جمله غریزه شود و ارتکاب گناه را برای او زیبا جلوه می وارد می
بودن در این دنیا و یا داشتن عمری طوالنی نزدیک  وجود انسان، تمایل او به جاودانه

و بر اثر این میل ابلیس،  ١به جاودانگی و ھمچنین داشتن ثروت و قدرت نامحدود است
 ھای قرانی به او و ھمسرش گفت: یهآدم و ھمسرش را دچار وسوسه نمود و براساس آ

يۡ ٱ لَُهَما وََس فَوَسۡ ﴿  َما َوقَاَل  َسۡو�تِِهَما ِمن ُهَماَ�نۡ  يَ رِ وُۥ َما لَُهَما ِديَ ِ�ُبۡ  َ�ٰنُ لشَّ
ِ  َر�ُُّ�َما َ�نۡ  َ�َهٮُٰكَما َجَرةِ ٱ َ�ِٰذه ٓ  لشَّ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َملََكۡ�ِ  تَُ�ونَا أ

َ
 ِمنَ  تَُ�ونَا أ

 .]۲۰[األعراف:  ﴾٢٠َ�ِٰ�ِينَ لۡ ٱ
ھای نھان از دید آنان را بدیشان نماید و  سپس اھریمن، آنان را وسوسه کرد تا عورت«

گفت: پروردگارتان شما را از (خوردن) این درخت باز نداشته است، مگر بدان خاطر 

 .»شوید و یا اینکه از زمره جاویدانان خواھید شد که دو فرشته می
شیطان یاد نمودن سوگند به خدا برای آنھا چنین وانمود کرد که او خیرخواه آنان 

ھا، گرایشھا و ایجاد عالقه  ریزهاست. مطالب ذکر شده به معنی تسلیم شدن در برابر غ
نسبت به غرایز نیست؛ بلکه مسلمان باید آن را کنترل نماید و مھار آن را به دست 

ھا و عالقمندیھا  بگیرد و آن را پیرو احکام متعالی شریعت بگرداند واین گرایشھا و غریزه

                                           
 .۱۲۶۹، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -١
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کنترل گذرند و  اموری ھستند که نفس انسان طالب آن است و اغلب از حدود خود می
 ۀھا جز با پایبندی به احکام شریعت ممکن نیست بنابراین، ھوی و خواست این غریزه

ش دارد. گیرد و منظور کار زشتی است که نفس به آن گرای نفس مورد نکوھش قرار می
 فرماید: خداوند متعال می

ا َمنۡ ﴿ مَّ
َ
ِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفَإِنَّ  ٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َوأ

َوىٰ ٱ
ۡ
 .]۴۱-۴۰[النازعات:  ﴾٤١لَۡمأ

و اما آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد و نفس خود را از ھوی و «

 .»ھوس باز داشته باشد، قطعًا بھشت جایگاه او است
 ھای ناپسند و مراد از ھوی و ھوس وقتی به صورت مطلق بیان شوند، ھمان خواسته

 .١باشد زشت نفس می

 دھد اشتباه آدم به مسلمان، توکل به خدا را آموزش می -۴
، بیانگر خطر بزرگی یعنی گرفتار شدن انسان در خطا و اشتباه است اشتباه آدم 

گردد و در نتیجه، توکل مسلمان  و این مسئله موجب ترس و ھراس در وجود انسان می
شتگان را دستور داد تا به خاطر اظھار فضیلت افزاید. خداوند، فر را بر پروردگارش می

آدم و جایگاه بلندش نزد پروردگار، برای آدم سجده نمایند و ابلیس را به عّلت امتناع از 
سجده کردن آدم، از بھشت بیرون راند و آدم و ھمسرش را در بھشت جای داد و 

متھا و صراحتًا او را از نزدیک شدن به درخت مشخصی بر حذر داشت و دیگر نع
 فرماید: ایز قرار داد؛ چنانکه میھای بھشت را برای او ج میوه

نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُ�نۡ ٱ ـَٔاَدمُ َوَ�ٰٓ ﴿
َ
فَُ�َ ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَرَ�ا َ�ِٰذهِ  ۡ�َنَّةَ ٱأ

َجَرةَ ٱ ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ  .]۱۹[األعراف:  ﴾١٩ل�َّ

بھشت ساکن شوید و در ھر کجا که خواستید بخورید، ولی ای آدم! تو و ھمسرت در «

 .»ستمکاران خواھید شد ۀبه این درخت نزدیک نشوید (که اگر چنین کنید از) زمر
بر حذر داشت؛ چنانکه  خداوند، آدم و ھمسرش را از شیطان و از مکر و نیرنگش

 فرماید: می

                                           
 .۲۸، ص ۱المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاه، عبدالکریم زیدان، ج  -١
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ْ ٱ لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا �ذۡ ﴿ َ�ٰ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ْ إِ�َّ ـَٔاَدُم إِنَّ  ١١٦�َدَم فََسَجُدٓوا َ�ُقۡلَنا َ�ٰٓ

 .]۱۱۷-۱۱۶[طه:  ﴾١١٧فَتَۡشَ�ٰٓ  ۡ�َنَّةِ ٱَ�َٰذا َعُدّوٞ لََّك َولَِزوِۡجَك َفَ� ُ�ۡرَِجنَُّكَما ِمَن 
 آن گاه که به فرشتگان دستور دادیم برای آدم سجده ببرید، پس سجده بردند مگر«

باشد مواظب  ای آدم! این دشمن تو و ھمسرت می :ابلیس که انکار ورزید. پس گفتیم

 .»باشید که از بھشت بیرونتان نکند که به رنج و زحمت خواھی افتاد
با وجود این، شیطان آنان را فریب داد و منحرف کرد، پس آنھا از آن درخت 

 ه در آن بودند، بیرون نمود.خوردند و در گناه افتادند و خداوند آنھا را از جایی ک
از اشتباه آدم به دشمنی سرسخت شیطان با انسان  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

پی بردند و ترس و ھراسی از او در دلشان ایجاد شد که این عامل، آنان را براساس 
برداشت آنان از مضامین قرآنی به پناه بردن ھمیشگی و توکل نمودن و کمک خواستن 

خداوند در مقابل این شیطان رانده شده که فکر و ھدفی جز گمراھی کردن و از 
 فرماید: ند متعال در این باره میکشاندن انسان به گناه ندارد، سوق داد. خداو

 .]۶۵[اإلسراء:  ﴾٦٥َو�ِيٗ�  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  ُسۡلَ�ٰٞنۚ  َعلَۡيِهمۡ  لََك  َس إِنَّ ِعَبادِي لَيۡ ﴿
بندگان من نخواھی داشت و ھمین تو را کافی است که ای بر  گمان سلطه بی«

 .»پروردگارت حافظ و پشتیبان است
پس شیطان به کسانی که، ایمانی عمیق به خداوند در دلھایشان وجود دارد و به 

آیند و توکل و  آورند و اعضایشان در اطاعت الھی به حرکت در می  سوی خدا روی می
ی ندارد و آنان با آرزوھا و خیاالت باطل شیطان، اعتمادشان بر او است، سلطه و قدرت

برند؛ چون ایمانی که  افکند، از بین می نمایند و آنچه را که در دلھایشان می مبارزه می
دارد و توکل بر خدا،  بخشد و از زشتی پرده بر می به خدا دارند به آنھا نور می

ود و در برابر قدرت ایمان ش نمایدو شیطان، ضعیف و ناتوان می اعتمادشان را تقویت می
 .١گردد به خدا و توکل بر او، خوار و زبون می

 ضرورت توبه و طلب آمرزش -۵
از این داستان آموختند که ھنگام مرتکب شدن گناه  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

یا معصیت باید توبه و طلب آمرزش نمایند؛ چون آدم و ھمسرش وقتی مرتکب معصیت 

                                           
 .۷۱، ص ۱ھمان، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٠

 

پروردگار بزرگوارشان روی گردیدند، خیلی زود و شتابان به مغفرت و طلب رحمت از 
 آوردند:

﴿ ٰ �  ُهَمافََدلَّٮ ا بُِغُرورٖ َجَرةَ ٱ َذاقَا فَلَمَّ اِن َعلَۡيِهَما بََدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصفَ  لشَّ
ۡ�َهُكَما َعن تِۡلُكَما  ۡ�َنَّةِ� ٱِمن َوَرِق 

َ
لَۡم �

َ
� ٓ َجَرةِ ٱَونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَما ٓ إِنَّ  لشَّ قُل لَُّكَما

َ
َوأ

ۡيَ�ٰنَ ٱ بِ�ٞ  الَُكمَ  لشَّ نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَۡرَ�َۡنا  ٢٢َعُدّوٞ مُّ
َ
ٓ أ قَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]۲۳-۲۲[األعراف:  ﴾٢٣ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱُكوَ�نَّ ِمَن َ�َ 
پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب کشید. ھنگامی که از درخت چشیدند، عورات «

آوری برگھای بھشت کردند و آنھا را بر خود افکندند.  خویش بدیدند و شروع به جمع
نکردم و به شما نگفتم که پروردگارشان فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نھی 

ایم و  اھریمن، دشمن آشکار شما است؟ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کرده

 .»اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواھیم بود

نُفَسَنا ﴿این اعترافی سریع به گناه ھمراه پشیمانی شدید بود؛ چنانکه گفتند: 
َ
ٓ أ َظلَۡمَنا

ای خالص بود که به پذیرفته شدن آن کمک کرد تا از ھالک  و توبه .]٢٣عراف: [األ ﴾�ن

�ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ﴿شدن و خسارت ابدی نجات یابند؛ چنانکه گفتند: 
خواھیم اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از زیانکاران « .]٢٣[األعراف:  ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن 

پس وقتی آدم و ھمسرش با وجود جایگاه واالیشان از توبه کردن و طلب آمرزش  »بود
 .١نیاز نبودند، پس دیگران به طریق اولی نیازمند توبه طلب آمرزش ھستند بی

 پرھیز از حسد و تکبر -۶
حسد و تکبر باعث گرفتاری ابلیس به این مصیبت گردید. پس نخستین گناھی که 

افتاد، تکبر بود. بنابراین، در شریعت اسالم، از تکبر بر حذر داشته شده و  در دنیا اتفاق
کسی که در دلش «فرمود:  ج به متکبران وعید داده شده است؛ چنانکه پیامبر اکرم

ھای  و در کتاب خدا آیه .»٢به اندازه دانه خردلی تکبر باشد، به بھشت راه نخواھد یافت
 سرانجام بد آنھا در روز قیامت وجود دارد. زیادی در نکوھش تکبر و متکبران و

                                           
 .۳۰، ص ۱ھمان، ج  -١
 .۹۱، شماره ۹۳، ص ۱مسلم، کتاب االیمان، باب تحریم الکبر، ج  -٢



 ٢٣١  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

پذیرد و  تکبر یعنی نپذیرفتن حق و تحقیر مردم؛ چراکه شخص متکبر، حق را نمی
داند و با  شمارد و خود را باالتر از حق می شود و آن را ناچیز می در برابر آن تسلیم نمی
 ١یعنی تحقیر کردن و خوار شمردن مردم. »غمط الناس«ورزد. و  آن دشمنی و عناد می

ترین مظھر و نماد نپذیرفتن حق، تبعیت ننمودن از دستورات خدا و سرکشی  بزرگ
از حسد، تکبر، خودستایی و پاک  ج در برابر آن است و اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 شمردن خود از عیب و نقص دور بودند؛ زیرا خطر این امر را از این سخن ابلیس که

۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنهُ ﴿ :کند قرآن نقل می نَا
َ
فھمیده بودند و  »من از او بھترم« .]١٢[األعراف:  ﴾�

 فرماید: ا درک نموده بودند که میھمچنین مضمون واقعی این آیه ر

ِينَ ٱ﴿ �َِر  �َّ ثۡمِ ٱَ�َۡتنُِبوَن َكَ�ٰٓ ِ� ٱإِنَّ َر�ََّك َ�ِٰسُع  للََّممَۚ ٱإِ�َّ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱوَ  ۡ�ِ ُهَو  لَۡمۡغفَِرة
ُ�م ّمَِن 

َ
�َشأ

َ
ۡعلَُم بُِ�ۡم إِۡذ أ

َ
�ِض ٱأ

َ
ٓواْ  ۡ� َ�ٰتُِ�ۡمۖ َفَ� تَُز�ُّ مَّ

ُ
ِجنَّةٞ ِ� ُ�ُطوِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
�ۡذ أ

نُفَسُ�ۡمۖ ُهوَ 
َ
ۡعلَُم بَِمِن  أ

َ
َ�ٰٓ ٱأ  .]۳۲[النجم:  ﴾٣٢�َّ

کنند و اگر گناھی از  میگیری  ھمان کسانی که از گناھان بزرگ و بدکاریھا، کناره«
آنان سر زند تنھا صغیره است؛ چراکه پروردگار تو دارای آمرزش گسترده و فراخ است. 
خداوند از ھمان زمان که شما را از زمین آفریده است و از آن روز که شما به صورت 

گاه بوده و  ھای مادرانتان بودهھای ناچیز در درون شکمجنین اید، از شما به خوبی آ
ت؛ پس از پاک بودن خود سخن مگوئید؛ زیرا که او پرھیزگاران را بھتر ھس

 .»شناسد می
از این سخن ابلیس که قرآن آن را نقل  ج ھمچنین اصحاب و یاران پیامبر اکرم

مرا از آتش و او را از خاک و « .]٧٦[ص:  ﴾ِمن ِط�ٖ  ۥَخلَۡقَتِ� ِمن نَّارٖ وََخلَۡقَتهُ ﴿ :نماید می

متوجه این موضوع گردیدند که بایسته نیست که به اصل و نسب خویش  »ای گل آفریده
ھا به خاطر رضامندی  افتخار نمایند؛ بلکه باید به پرھیزگاری و انجام عبادات و خوبی

 ھا و زمین افتخار کرد. پروردگار آسمان

 ابلیس دشمن آدم و ھمسرش و فرزندانشان است -۷
ھای نازل شده در دوران مکی آموختند که  آیهاز  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

شیطان به خاطر امتناع ورزیدن از سجده برای پدرشان آدم نه تنھا از رحمت الھی طرد 

                                           
 .۳۳، ص ۱المستفاد من قصص القرآن، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٢

 

شد و خداوند او را نفرین کرد؛ بلکه اولین دشمن آنان و دشمن آدم و ھمسر و 
 :انش گردید و خداوند فرموده استفرزند

ۡ�َِع�َ  ِعُدُهمۡ �نَّ َجَهنََّم لََموۡ ﴿
َ
 .]۴۳[الحجر:  ﴾٤٣أ

 .»و حتمًا دوزخ میعادگاه جملگی آنان است«
 فرماید: و خداوند متعال می

رََء�ۡ ﴿
َ
ِيٱ َ�َٰذا َتَك قَاَل أ ۡرتَِن إَِ�ٰ يَۡوِم  �َّ خَّ

َ
َّ لَ�ِۡن أ ۡمَت َ�َ ۡحَتنَِ�نَّ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَكرَّ

َ
�َ

 .]۶۲[اإلسراء:  ﴾٦٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ۥٓ ُذّرِ�ََّتهُ 
ای؟! اگر  شیطان گفت: این ھمان است که او را بر من ترجیح داده و گرامی داشته«

 .»مگردان مرا تا روز قیامت زنده بداری، فرزندان او را ھمگی جز اندکی نابود می
بدین صورت شیطان، اراده و تصمیم خود را برای گمراه کردن فرزندان آدم اعالم 

تا روز قیامت باقی بگذارد تا تصمیم خود را در عمل  کرد و از خداوند خواست تا او را
ت باشد. خداوند، درخواس اجرا نماید و این امر بیانگر دشمنی او با آدم و فرزندانش می

 شیطان را این گونه بیان فرمود:
گفت پروردگارا، اکنون که چنین است مرا تا روزی مھلت ده که در آن (مردمان «

گردند. فرمود ھم اینک تو از مھلت یافتگانی تا روزی  می بعد از مرگشان مجددًا) زنده
پروردگارا، به سبب اینکه  :که زمان (فرا رسیدن) آن (در پیش خدا) معلوم است. گفت

آرایم و جملگی آنان را گمراه  مرا گمراه ساختی (گناھان را) در زمین برایشان می

 .»تو را ۀمگر بندگان مخلص و پاکیز نمایم. می
ھای قرآن پی بردند  براساس مضامین و محتوای آیه ج یاران پیامبر اکرماصحاب و 

که ارتباط شیطان با انسان ارتباطی براساس دشمنی و عداوت بوده است و تغییر دادن 
این امر، یعنی برقرار کردن صلح و آشتی بین انسان و شیطان، ناممکن است؛ چون 

ھا به  ھا و سوق دادن آنسانشیطان، کار و ھدفی در زندگی جز گمراه کردن ان
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می نافرمانی خدا ندارد؛

ُسَنا َجآَءُهم إِذۡ  َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
ۡ
ْ  بَأ ۡيَ�ٰنُ ٱ لَُهمُ  َوَز�َّنَ  قُلُو�ُُهمۡ  قََسۡت  َوَ�ِٰ�ن تََ�َُّعوا َما  لشَّ

 .]۴۳[األنعام:  ﴾٤٣َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
آیند، خشوع و خضوع کنند، ولی  به عذاب ما گرفتار میآنان چرا نباید ھنگامی که «

دھند برایشان آراسته و  دلھایشان سخت شده است و اھریمن، اعمالی را که انجام می
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 .»پیراسته کرده است
ر مورد ملکه سباء گفت ھمچنین خداوند با حکایت آنچه ھدھد به سلیمان د

 فرماید: می

ۡمِس  �َۡسُجُدونَ  َمَهاوََجد�َُّها َوقَوۡ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن لِلشَّ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَز�ََّن لَُهُم  �َّ ۡعَ�ٰلَُهۡم  لشَّ
َ
أ

ُهۡم َعِن  بِيلِ ٱفََصدَّ  .]۲۴[النمل:  ﴾٢٤َ�ُهۡم َ� َ�ۡهَتُدونَ  لسَّ
برند و اھریمن،  من، او و قومش را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده می«

از راه بدر برده است، پس آنان  اعمالشان را در نظرشان آراسته کرده و ایشان را

 .»گردند راھیاب نمی
یعنی شیطان، کارھایشان را برای آنان آراسته کرد و کفری را که در آن قرار 

ُهۡم َعِن ﴿ :داشتند، زیبا جلوه داد بِيلِ ٱَفَصدَّ و آنان را از راه توحید  .]٢٤[النمل:  ﴾لسَّ
ترین دشمن خود  شیطان را بزرگ ج . بنابراین، اصحاب و یاران پیامبر اکرم١بازداشت

 فرماید: الھی فرمان بردند که می قرار دادند و از گفته

ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ ﴿ ُِذوهُ ٱلَُ�ۡم َعُدّوٞ فَ  لشَّ ْ ِحۡزَ�هُ  �َّ �ۚ إِ�ََّما يَۡدُعوا ْ ِمۡن  ۥَعُدوًّ ِ�َُكونُوا
ۡصَ�ِٰب 

َ
ِع�ِ ٱأ  .]۶[فاطر:  ﴾٦لسَّ
شما او را دشمن خود بدانید. او پیروان گمان، اھریمن دشمن شما است؛ پس  بی«

 .»خواند تا از ساکنان آتش سوزان جھنم شوند خود را فرا می
بنابراین صحابه نه تنھا با شیطان دشمنی ورزیدند و از آن اطاعت نکردند؛ بلکه از 

 آن پرھیز نموده و مردم را از آن بر حذر داشتند.

دیگران از بھترین واژگان  در گفتگو با ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم -۸
 نمودند استفاده می

برای مبارزه با شیطان، از  ج یکی از وسایلی که اصحاب و یاران بزرگوار پیامبر اکرم
 د بود:آن استفاده کردند، پیروی از این فرمایش خداون

ۡحَسُنۚ إِنَّ  لَِّ� ٱَوقُل ّلِعَِبادِي َ�ُقولُواْ ﴿
َ
ۡيَ�ٰنَ ٱِ�َ أ ۡيَ�ٰنَ ٱُهۡمۚ إِنَّ يََ�ُغ بَۡينَ  لشَّ َ�َن  لشَّ

بِيٗنا � مُّ �َ�ِٰن َعُدّوٗ  .]۵۳[اإلسراء:  ﴾٥٣لِۡ�ِ

                                           
 .۱۸۵، ص ۱۲تفسیر قرطبی، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٤

 

 ۀبه بندگانم بگو سخنی بگویند که زیباترین سخنھا باشد؛ چراکه اھریمن (به وسیل«
گمان اھریمن،  اندازد و بی سخنھای زشت) در میان ایشان فساد و تباھی به راه می

 .»دشمن آشکار انسان بوده است
خداوند متعال به پیامبر بزرگوارش دستور داد تا مؤمنان را فرمان دھد که بھترین 
واژگان را در گفتگو با دیگران استفاده نمایند؛ چراکه در صورت استفاده ننمودن از 

آورد؛ یعنی، ارتباط  چنین واژگانی، شیطان میان آنھا اختالف و کدورت به وجود می
مجادله را میان آنھا تحریک نماید و جر و بحث و  می آنان را سست و از ھم گسیخته

ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ ﴿ نماید تا دشمنی و کینه ایجاد نماید: می بِيٗنا لشَّ � مُّ �َ�ِٰن َعُدّوٗ  ﴾َ�َن لِۡ�ِ
. یعنی دشمنی او با انسان، شدید »ھمانا شیطان، دشمن آشکار انسان است« .]٥٣[اإلسراء: 

خواھد.  بدی و ایجاد دشمنی میان آنان چیزی نمی و سرسخت است بنابراین، جز شر و
با دیگران با اخالقی واال و  ج بنابراین، رفتار اصحاب و یاران بزرگوار پیامبر اکرم

گرفت؛ چرا که بر اساس تعالیم مکتبی پرورش یافته بودند که  ای زیبا صورت می شیوه
 :داد به آنان دستور می

ِ  ۡدَ�عۡ ٱ﴿ ۡحَسُن  لَِّ� ٱب
َ
ۚ ٱِ�َ أ ّيَِئَة ۡعلَُم بَِما يَِصُفونَ  لسَّ

َ
ُعوُذ بَِك  ٩٦َ�ُۡن أ

َ
َوقُل رَّّبِ أ

َ�ِٰط�ِ ٱِمۡن َهَمَ�ِٰت  ونِ  ٩٧لشَّ ن َ�ُۡ�ُ
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
 .]۹۸-۹۶[المؤمنون:  ﴾٩٨َوأ

گاھیم و بگو با بھترین شیوه و سخن، پاسخ بگو. ماکامًال از چیزھایی که می«  :گویند آ
ھای اھریمن و از اینکه با من گرد آیند، در پناه تو  پروردگارا، خویشتن را از وسوسه

 .»مدار می

ِ  ۡدَ�عۡ ٱ﴿فرماید:  ھمچنین می ۡحَسنُ  لَِّ� ٱب
َ
با گذشت و خوبیھای « .]٣٤[فصلت:  ﴾ِ�َ أ

و بدین وسیله دشمنی و نفرت او  »نماید، دفع کن اخالقی، بدی کسی را که با تو بدی می
 .١را به دوستی و محبت تبدیل کن

ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَ�ِٰت ﴿فرماید:  و در جایی دیگر می
َ
َ�ِٰط�ِ ٱَوقُل رَّّبِ أ  ﴾٩٧لشَّ

ھای شیطان که انسان را به باطل و بدیھا و فساد و  پروردگارا از وسوسه« .]٩٧[المؤمنون: 

ای  ؛ چون در کنار شیطان، ھیچ فایده.»برم تو پناه میکشاند؛ به  بازداشتن از حق می

                                           
 .۱۰۰، ص ۱۲تفسیر قاسمی، ج  -١



 ٢٣٥  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

ن ﴿. ١متصور نیست و شیطان با معروف و نیکیھا سر و کاری ندارد
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
َوأ

ونِ  برم از اینکه در کاری از کارھا یا در  پروردگارا به تو پناه می« .]٩٨[المؤمنون:  ﴾٩٨َ�ُۡ�ُ

و به خاطر راندن شیطان، شریعت دستور داده  .»کارم شیطانھا حاضر شوند چیزی از
 فرماید: کارھا نام خدا برده شود. ھمچنین خدا میاست که در آغاز 

ۚ ٱَوَ�  ۡ�ََسَنةُ ٱ َتوِيَوَ� �َسۡ ﴿ ّيَِئُة ِ  ۡدَ�عۡ ٱ لسَّ ۡحَسُن فَإَِذا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ  ۥبَۡيَنَك َوَ�ۡيَنهُ  �َّ

نَّهُ 
َ
ٞ َك� ٓ إِ�َّ  ٣٤َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ  ۥَعَ�َٰوة ٮَٰها ِينَ ٱَوَما يُلَقَّ ٓ إِ�َّ ُذو َحّظٍ  �َّ ٮَٰها ْ َوَما يُلَقَّ وا َصَ�ُ

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن  ٣٥َعِظي�ٖ  ۡيَ�ٰنِ ٱ�مَّ ِ  ۡسَتعِذۡ ٱنَۡزغٞ فَ  لشَّ ِۖ ٱب ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ  لسَّ
 .]۳۶-۳۴[فصلت:  ﴾٣٦ۡلَعلِيمُ ٱ
نیست (بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بھترین نیکی با بدی یکسان «

این کار، آن خواھد شد که کسی که میان تو و میان او دشمنی  ۀشیوه پاسخ بده. نتیج
بوده است، به ناگاه ھمچون دوست صمیمی گردد. به این خو (و خلق عظیم) 

سند مگر کسانی ر رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت باشند و بدان نمی نمی
ای از شیطان متوجه تو گردید، خود را به  بزرگی داشته باشند. ھر گاه وسوسه ۀکه بھر

گاه است  .»خداوند بسپار که او بس شنوا و آ

ِ  ۡدَ�عۡ ٱ﴿ :و بعد از اینکه فرمود ۡحَسنُ  لَِّ� ٱب
َ
جواب بدی را با نیکی « .]٣٤[فصلت:  ﴾ِ�َ أ

ِيٱفَإَِذا ﴿و  .»بده نَّهُ  ۥبَۡيَنَك َوَ�ۡيَنهُ  �َّ
َ
به این خوی و « .]٣٤[فصلت:  ﴾َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ  ۥَعَ�َٰوةٞ َك�

رسند مگر  رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت باشند و بدان نمی خلق عظیم نمی

و این توصیه و سفارش یعنی پاسخ بدی را با نیکی . »کسانی که بھره بزرگی داشته باشند
ھا  ی است که دارای صبر و حوصله باشد؛ زیرا چنین عملی بر نفسدادن، کار کسان

پذیرد مگر کسی که دارای بھره  گذرد و در ادامه فرمود که این را نمی دشوار می
 .٢فراوانی از سعادت در دنیا و آخرت باشد

 :فرماید سپس خداوند می

ا يَ�ََ�نََّك مَِن ﴿ ۡيَ�ٰنِ ٱ�مَّ ِ  ۡستَعِذۡ ٱنَۡزغٞ فَ  لشَّ ِۚ ٱب  .]۲۰۰[األعراف:  ﴾٢٠٠َسِميٌع َعلِيمٌ  ۥإِنَّهُ  �َّ

                                           
 .۸۵، ص ۱المستفاد من قصص القرآن، ج  -١
 ۱۰۱، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٦

 

ای از شیطان متوجه تو گردید، خود را به خداوند بسپار که او بس  ھر گاه وسوسه«

گاه است  .»شنوا و آ
نماید که در مقابل کسی که بدی  یعنی از آنچه شیطان تو را به آن وسوسه می

ھای شیطان و تحریک و بدی  از وسوسه نماید، بدی کنی و از او انتقام بگیری؛ پس می
گاه است او به خدا پناه ببر؛ چرا که خداوند تو را می  .١بیند و به حالت آ

ھای قرآن، حقیقت رابطه انسان و شیطان را روشن کرد و راه حل و عالج آن  برنامه
را نیز بیان داشت و راھھای نفوذ شیطان برای گمراه کردن انسان را توضیح داد. 

برد و از کسانی که آنھا را  قرآن از شیطان در حالی که در دوزخ به سر می ھمچنین
 کند، سخن به میان آورده است: گمراه کرده است، اعالم بیزاری می

ِ َ�ِيعٗ ﴿ ْ ٱ َ�َقاَل  اَوَ�َرُزواْ ِ�َّ ُؤا َعَ�ٰٓ ِيَن  لضُّ ْ ٱلِ�َّ ٓوا نُتم  ۡسَتۡكَ�ُ
َ
إِنَّا ُكنَّا لَُ�ۡم َ�َبٗعا َ�َهۡل أ

ۡغُنوَن َ�نَّا ِمۡن َعَذاِب  ِ ٱمُّ � قَالُواْ لَۡو َهَدٮَٰنا  �َّ ءٖ ُ ٱِمن َ�ۡ لََهَديَۡ�ُٰ�ۡمۖ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ  �َّ
ِيٖص  نَا َما َ�َا ِمن �َّ ۡم َصَ�ۡ

َ
ٓ أ َجزِۡ�َنا

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱَوقَاَل  ٢١أ ا قُِ�َ  لشَّ  ٱلَمَّ

َ
َ ٱإِنَّ  ۡمرُ ۡ� َّ� 

ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن  ۡ�َقِّ ٱوََعَدُ�ۡم وَۡعَد 
َ
َووََعدتُُّ�ۡم فَأ

ن َدَعۡوتُُ�ۡم فَ 
َ
ٓ أ ٓ  ۡسَتَجۡبُتمۡ ٱإِ�َّ ا نُفَسُ�م� مَّ

َ
ْ أ ۠ ِ�� َفَ� تَلُوُموِ� َولُوُمٓوا نَا

َ
� 

نُتم بِمُ 
َ
ۡ�ُتُموِن ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَمآ أ َ�ۡ

َ
ٰلِِم�َ ٱۡ�ِِ�َّ إِّ�ِ َ�َفۡرُت بَِمآ أ  ل�َّ

ِ�مٞ 
َ
 .]۲۲-۲۱م: ی[إبراھ ﴾٢٢لَُهۡم َعَذاٌب أ

گردند. ضعیفان به  (روزی که قیامت نام دارد) ھمه در برابر خدا ظاھر و آشکار می«
ما پیروان شما بودیم.  :گویند پنداشتند می کسانی که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می

گویند: اگر خداوند ما را (به  توانید چیزی از عذاب خدا را از سر ما بردارید؟! می آیا می
کردیم. چه  کرد، ما ھم شما را (به راه نجات) رھنمود می راه رستگاری) رھنمود می

 تابی کنیم و چه شکیبایی نماییم، یکسان است و راه نجات و گریزی برای ما نیست بی
خداوند به شما وعده راستینی داد و  :گوید و اھریمن ھنگامی که کار به پایان رسید می

من به شما وعده دادم و با شماخالف وعده کردم و من بر شما تسلطی نداشتم جز 
اینکه شما را دعوت نمودم و شما ھم دعوت را پذیرفتید؛ پس مرا سرزنش مکنید و 

رسم و نه شما به فریاد من  به فریاد شما می بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. نه من
اید، تبری  رسید. من امروز از اینکه مرا قبًال (در دنیا برای خدا) انباز کرده می

                                           
 .۸۶، ص ۱المستفاد من قصص القرآن، ج  -١



 ٢٣٧  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 .»گمان کافران عذاب دردناکی دارند جویم؛ بی می
واقعی شیطان و تصور اصحاب از این  ۀنکات ذکر شده تصویری مختصر از چھر

 دشمن نفرین شده بود.

 ھا نگرش صحابه نسبت به ھستی و زندگی و برخی از آفریده -۹
ھای  آموخت و آنھا را بر اساس آیه ھمواره کتاب خدا را به اصحاب می ج پیامبر اکرم

نمود.  قرآن بر تصور درست از عقیده و نگرش سالم به جھان و زندگی تربیت می
 فرماید: که خداوند میبنابراین، از آغاز آفرینش و سرنوشت، سخن به میان آورد؛ چنان

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل ﴿
َ
ِيبِٱ َ�َۡ�ُفُرونَ  أ �َض ٱَخلََق  �َّ

َ
نَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۥٓ ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ  ۡ�

َ
أ

ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ  ٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ 
َ
ٓ أ َر �ِيَها وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ

آ�ِلِ�َ  يَّاٖ� َسَواٗٓء ّلِلسَّ
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
َمآءِ ٱإَِ�  ۡسَتَوىٰٓ ٱُ�مَّ  ١٠أ َوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها  لسَّ

�ِض 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَ�َ  ئۡتَِياٱَولِۡ�

َ
تَۡيَنا َطآ�ِعِ�َ َطوًۡ� أ

َ
� ٓ َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ�  ١١ا

ۚ َوَز�َّنَّا  ۡمرََها
َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
َمآءَ ٱيَۡوَمۡ�ِ َوأ ۡ�َياٱ لسَّ ۚ َ�ٰلَِك  �ُّ بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظا

 .]۱۲-۹[فصلت:  ﴾١٢ۡلَعلِيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱَ�ۡقِديُر 
ین را در دو روز آفریده است، ایمان ندارید و برای او بگو آیا به آن کسی که زم«

باشد. او در زمین کوھھای  دھید؟ او آفریدگار جھانیان می ھمگونھا و انبازھایی قرار می
استواری قرار دارد و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید و مواد غذایی زمین را به 

روز کامل به پایان آمد بدان گونه اندازه الزم و مقدور مشخص کرد. اینھا ھمه در چھار 
که نیاز نیازمندان و روزی روزی خواھان را برآورده کند. سپس آھنگ آسمان کرد، 
درحالی که آن دود بود. به زمین و آسمان فرمود: چه بخواھید و چه نخواھید پدید آیید. 

وز به انجام گفتند. فرمانبردارانه پدید آمدیم. آن گاه آن را به صورت ھفت آسمان در دو ر
ھایی  رساند و در ھر آسمانی فرمان الزمش را صادر فرمود. آسمان دنیا را با چراغ

گاه است بیاراستیم و محفوظ داشتیم؛ این برنامه  .»ریزی خداوند بسیار توانا و بس آ
 اند: ھای فوق به سه حقیقت جھان ھستی اشاره کرده آیه

 آسمان. چھار روز قبل از آفرینشگیری رزق و روزی در  آفرینش زمین و اندازه -۱

 اصل جھان مادی از دود است. -۲



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٨

 

 .١مراحل تکوینی زمین و آسمان شش روز است ۀمجموع -۳
قرآن کریم، حقیقت بزرگی را بیان داشته و آن عبارت است از مشخص نمودن حالت 

ھا قبل از اینکه به صورت فعلی در شکل ستارگان و کھکشانھا در آیند؛  اولیه این ماده
که ھرگز کسی امکان دسترسی به آن را نداشت، مگر از روی حدس و گمان؛  چیزی

 فرماید: چنانکه خداوند می

﴿ ٓ ا ۡشَهد�ُُّهمۡ  مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخۡلقَ  أ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
نُفِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ  ۡ�

َ
َوَ� َخۡلَق أ

 .]۵۱ھف: ک[ال ﴾٥١َعُضٗدا لُۡمِضّلِ�َ ٱ
ھا و زمین و خودشان را ھم به ھنگام  ھنگام آفرینش آسمان من ابلیس و فرزندانش را به«

 .»ام ام و گمراھان را دستیار و مددکار خود نساخته آفرینش خودشان حاضر نکرده
قرآن کریم به این اصل واحد اشاره نموده و حقایقی از ھستی را در نھایت وضوح و 

 فرماید: روشنی بیان کرده است؛ چنانکه می

رَ  �ِيَها َوَ�َٰركَ  فَۡوقَِها ِمن ِ�َ َرَ�ٰ  وََجَعَل �ِيَها﴿ ٓ  َوقَدَّ ۡقَ�َٰ�َها �ِيَها
َ
ۡرَ�َعةِ  ِ�ٓ  أ

َ
يَّاٖ� َسَواٗٓء  أ

َ
�

آ�ِلِ�َ   .]۱۰[فصلت:  ﴾١٠ّلِلسَّ
او در زمین، کوھھایی استوار قرار داد و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید و مواد «

الزم مقدر و مشخص کرد. اینھا ھمه روی ھم در چھار روز  ۀغذایی زمین را به انداز
کامل به پایان آمد بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزی روزی خواھان را برآورده 

 .»کند
ھای سوره فصلت،  بر اساس مضامین و محتوای آیه ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

زمین و برکتھای آن را آفرید و به این نتیجه رسیدند که قبل از آفرینش آسمان، خداوند 
ھا و زمین را رزق و روزی ساکنان زمین را در چھار روز مقرر فرمود و ھمچنین آسمان

ھای  ھفت عدد قرار داده است و این نگرش و دید آنان بر اساس مردمی و آثار و نشانه
 .٢ خداوند در طبیعت در درون آنان ایجاد شده بود

ین را در دو روز آفرید، سپس آسمان را به وجود آورد و زم«... گوید:  ابن عباس می
و آنھا را در دو روز دیگر برابر کرد و زمین را ھموار و صاف نمود، به این گونه که آب و 

                                           
 .۱۷۷مباحث فی اعجاز القرآن، مصطفی مسلم، ص  -١
 .۱۷۹-۱۷۷ھمان، ص  -٢



 ٢٣٩  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

ھا را آفرید و موجودات  ھا و جمادات و تپه ھا و ریگ چراگاه از آن بیرون آورد و کوه
و » دحاھا«فرماید:  چنانکه می میان زمین و آسمان را در دو روز دیگر خلق نمود؛

؛ پس زمین و سایر موجودات آن »و زمین را در دو روز آفرید«» يومني خلق االرض يف«

این است «» تقدير العزيز العليم كذل«ھا را در دو روز آفرید  را در چھار روز و آسمان

گاه اندازهتقدیر و   .١»گیری خداوند توانا و آ
ھای متعددی که در قرآن وجود دارد، به این  از آیه ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ھا را در زمین میخکوب نموده است ھا را آفریده و کوهموضوع پی بردند که خدا آسمان
ھا به شماری در جھان ھستی و از خورشید و ماه و ستارگان و کوه و از حقایق بی

ھایی مودن ضرب المثلتفصیل سخن گفته و فواید آنھا را بیان نموده است و با عنوان ن
ھا از آنان خواست تا در آن بیندیشند و آخر االمر اینکه روزی فرا خواھد رسید که کوه

ھایی که در ھا و روزیرا از بیخ بر خواھد کند. ھمچنین قرآن کریم از دریاھا و کشتی
یان ھای جّوی مانند: باد، ابر، باران، رعد و برق سخن به م دریا وجود دارد و از پدیده

 آورد و فرمود:

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ َمآءِ ٱِ�  ۥَ�ُتثُِ� َسَحاٗ�ا َ�َيۡبُسُطهُ  لّرَِ�ٰحَ ٱيُۡرِسُل  �َّ َكۡيَف �ََشآُء  لسَّ
َصاَب بِهِ  ۦۖ َ�ُۡرُج ِمۡن ِخَ�ٰلِهِ  لَۡوۡدَق ٱكَِسٗفا َ�َ�َى  ۥَوَ�ۡجَعلُهُ 

َ
ٓ أ َمن �ََشآُء ِمۡن  ۦفَإَِذا

 ِ ونَ إَِذا ُهۡم �َۡستَ  ۦٓ ِعَبادِه  .]۴۸[الروم:  ﴾٤٨ۡبِ�ُ
گستراند و  سازد و بادھا، ابرھا را در آسمان می خدا کسی است که بادھا را روان می«

بینی که از  دارد و تو می ھایی باالی یکدیگر انباشته و متراکم می آنھا را به صورت توده
باراند، آنان  می بارد و ھنگامی که آن را بر کسانی از بندگانش البالی آنھا بارانھا فرو می

 .»گردند خوشحال و مسرور می
 فرماید: ھمچنین می

رۡ ﴿
َ
نَزۡ�َا ِمَن  لّرَِ�ٰحَ ٱ َسۡلَناَوأ

َ
َمآءِ ٱلََ�ٰقَِح فَأ نُتۡم َ�ُ  لسَّ

َ
ٓ أ ۡسَقۡيَ�ُٰكُموهُ َوَما

َ
 ۥَماٗٓء فَأ

 .]۲۲[الحجر:  ﴾٢٢بَِ�ٰزِ�ِ�َ 
اندازیم و به دنبال آن از  می و بادھا را بر اثر تلقیح (باور ساختن آنھا) به وزیدن«

 .»بارانیم و شما توانایی اندوختن آن را ندارید آسمان، آب می

                                           
 .۳۵، ص ۶بخاری، کتاب التفسیر، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٠

 

قرآن کریم حتی در مورد حیوانات و منافعی که از مسخرکردن آنان ھمانند حمل انسان 
 گردد، سخن گفته است. اش و تھیه لباس و غذا و خوراک عاید انسان می و بار و اثاثیه

ده است که با منقاد و فرمانبرداری حیوانات از انسان موجبات ھمچنین بیان نمو
گردد و بیان نمودن چنین حقایقی بیانگر اھمیت ھستی و  زینت و آرایش او فراھم می

 زندگی است.
دیدگاه درستی که بیانگر ایدئولوژی درست  ج قبل از بعثت، اصحاب و یاران پیامبر اکرم

انگیز آن باشد، نداشتند و به این امر واقف  شگفتو صحیح در مورد جھان ھستی و نظام 
نگردیده بودند که ھدف از آفرینش منظومه شمسی و خورشید و ستارگان و ماه این است که 
بیانگر عظمت وی باشند و تسبیح او را بگویند؛ از این رو خداوند آنان را به دقت و تفکر و تدبر 

 پیرامون جھان ھستی فرا خواند و فرمود:

َ�َٰ�ُٰت ٱ�َُسّبُِح َ�ُ ﴿ ۡبعُ ٱ لسَّ �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده ۚ �ن ّمِن َ�ۡ  ۦَوَمن �ِيِهنَّ

 .]۴۴[اإلسراء:  ﴾٤٤َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥَوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ 
ھستند، ھمگی تسبیح خدا ھای ھفتگانه و زمین و کسانی که در آنھا  آسمان«

گویند، ولی شما  گویند و بلکه ھیچ موجودی نیست مگر اینکه حمد و ثنای وی می می

 .»گمان پروردگار بس شکیبا و بخشنده است فھمید، بی تسبیح آنھا را نمی
سپس قرآن از مسخرکردن حیوانات و طبیعت در برابر انسان سخن گفته است و بر 

؛ ١این نعمت عظیم، شکر خدای خویش را به جای آوردانسان واجب است در مقابل 
 فرماید: چنانکه می

نَۡ�ٰٗما َ�ُهۡم لََها َ�ٰلُِكونَ ﴿
َ
يِۡديَنآ �

َ
ا َعِملَۡت � نَّا َخلَۡقَنا لَُهم ّمِمَّ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ �

َ
َوَذلَّۡلَ�َٰها  ٧١أ

ُ�لُونَ 
ۡ
فََ� َولَُهۡم �ِيهَ  ٧٢لَُهۡم فَِمۡنَها َرُ�وُ�ُهۡم َوِمۡنَها يَأ

َ
ا َمَ�ٰفُِع َوَمَشارُِبۚ أ

 .]۷۳-۷۱س: ی[ ﴾٧٣�َۡشُكُرونَ 
بینید که برخی از آن چیزھایی که قدرت ما آفریده است، چھار پایانی است  مگر نمی«

ایم و ایشان صاحب آنھایند؟ و چھار پایانی را رام ایشان  که برای انسانھا خلق کرده
کنند و  سازند و از برخی دیگر تغذیه می میایم. برخی از آنھا را مرکب خود  ساخته

ھای لبنی به دست  کنند. از آنھا نوشیدنیھا و فرآورده برخی از آنھا استفادھایی می

                                           
 .۲۱۴مباحث فی اعجاز القرآن، ص  -١



 ٢٤١  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 ؟»آورند، آیا نباید شکرگزار باشند می
دارد؛  ھمچنین انسان را به تفکر و اندیشیدن در مورد رزق و روزی حیوانات وا می

نماید  ریزی و تالش می اندیشد و فکر و برنامه خود می چرا که انسان برای تامین زندگی
آید، اما حیوان عالوه بر اینکه قدرتی برای  و در صدد انبارکردن و اندوخته نمودن بر می

ریزی ندارد، در سرشت او چنین چیزی نھاده نشده است و بر این  اندیشیدن و برنامه
گاه که علم و قدرتش ھمه چیز را احاطه نموده است، روزی  اساس خداوند فرزانه و آ

حیوانات را به عھده گرفته و راھھای ادامه حیات را به روی حیوان گشوده است؛ 
 فرماید: چنانکه می

يِّن ّمِن َدآ﴿
َ
ُ ٱ رِزَۡ�َها َ�ِۡمُل  �َّ  بَّةٖ َوَ�� ِميعُ ٱيَۡرزُُ�َها �يَّاُ�ۡمۚ َوُهَو  �َّ  ﴾٦٠ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

 .]۶۰بوت: ک[العن
رسان آنھا و  توانند روزی خود را بردارند، خدا روزی بسیارند جنبدگانی که نمیچه «

گاه است  .»شماست و خدا بس شنوا و آ
ھایش این گونه است که علم او در ھر جا و مکان و  رفتار خداوند در مورد آفریده

ا، شرایطی که آفریدگانش قرار داشته باشند، احاطه دارد و در اعماق دریاھا، اقیانوسھ
دار  ھای سخت و در فضا عھده در صحراھای سوزان، مناطق یخبندان و زیر صخره

اند و پروردگارم فراموش  روزی مخلوقاتش است و ھمه اینھا در کتابی نوشته شده
 فرماید: رود. خداوند می کند و به خطا نمی نمی

�ِض ٱَوَما ِمن َدآبَّٖة ِ� ﴿
َ
ِ ٱإِ�َّ َ�َ  ۡ� ٞ ِ� رِزُۡ�َها وَ  �َّ ّ�ُ ۚ َ�ۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَ�َها

بِ�ٖ   .]٦[ھود:  ﴾٦كَِ�ٰٖب مُّ
خداست و خدا محل  ۀای در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عھد ھیچ جنبنده«

 .»اینھا در کتاب روشنی است ۀداند، ھم زیست و محل دفن آن را می
ھا دارای  است که ھمانطور که ملتھا را متوجه این موضوع نموده  قرآن کریم انسان

ھا و شیوه راه  ھا و اندازه نژادھای مختلفی ھستند، چھارپایان و حشرات نیز دارای شکل
 فرماید: . خداوند می١رفتن و حرکتھای گوناگون و مختلفی ھستند

�ِض ٱ ِ�  بَّةٖ َوَما ِمن َدآ﴿
َ
ۡطَنا ِ�  ۡ� ا َفرَّ ۡمَثالُُ�م� مَّ

َ
َمٌم أ

ُ
ٓ أ �ِرٖ يَِطُ� ِ�ََناَحۡيهِ إِ�َّ َوَ� َ�ٰٓ

                                           
 .۲۱۶ھمان، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٢

 

ونَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ � ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم ُ�َۡ�ُ ءٖ  .]۳۸[األنعام:  ﴾٣٨ِمن َ�ۡ
کند وجود  ای که با دو بال خود پرواز می ای در زمین و ھیچ پرنده و ھیچ جنبده«

ایم؛  ھھایی ھمچون شمایند. در کتاب ھیچ چیز را فرو گزار نکردهندارد مگر اینکه گرو

 .»شوند پس در پیشگاه پروردگارشان جمع آورده می
قرآن کریم افکار و تصورات مسلمان صدر اسالم را در مورد جھان ھستی و 

ھای ذکر شده سامان داد و حقیقت  مخلوقات و عجایبی که در آن است بر اساس آیه
دیدگاه اصحاب و یارانش را در مورد  ج ان داشت و پیامبر اکرماین زندگی را بی

سرنوشت و قضا و قدر استوار و محکم نمود و یقین داشت که اگر آنھا، راه نجات و 
ای تالش خواھند کرد تا به آن  کامیابی را درک نمایند با تمام قدرت و با ھر وسیله

 جوانب را محور قرار داده بود:این  ج برسند و در بیان این نوع مطلب، رسول خدا
اینکه زندگی دنیا ھر چند طوالنی باشد، نھایتًا محکوم به نابودی و زوال است و  -۱

متاع دنیا ھر چند بزرگ و زیاد باشد، اندک و ناچیز است و این فرموده الھی را برای 
 آنھا توضیح داد:

ِ ٱإِ�ََّما َمَثُل ﴿ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة نَزلۡ  �ُّ
َ
َمآءِ ٱَ�ُٰه ِمَن َكَمآٍء أ �ِض ٱَ�َباُت  ۦبِهِ  ۡخَتلََط ٱفَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ُ�ُل 
ۡ
ا يَأ نَۡ�ٰمُ ٱوَ  �َّاُس ٱِممَّ

َ
َخَذِت  ۡ�

َ
ٰٓ إَِذآ أ �ُض ٱَح�َّ

َ
�ََّنۡت ٱزُۡخُرَ�َها وَ  ۡ� ۡهلَُهآ  زَّ

َ
َوَظنَّ أ

�َُّهۡم َ�ِٰدُروَن 
َ
� ٓ ن لَّۡم َ�ۡغَن  َعلَۡيَها

َ
ۡو َ�َهاٗر� فََجَعۡلَ�َٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
ۡمُرنَا َ�ًۡ� أ

َ
ٓ أ تَٮَٰها

َ
�

 ِ ۡمِس� ٱب
َ
ُل  ۡ� ُرونَ  �َ�ٰتِ ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ  .]۲۴ونس: ی[ ﴾٢٤لَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ

بارانیم و بر اثر آن گیاھان زمین که  مال دنیا ھمانند آبی است که از آسمان می«
آمیزند تا بدانجا که زمین کامًال آرایش و  خورند، به ھم می یوانھا از آنھا میانسانھا و ح
کنند که بر  گردد و اھل زمین یقین پیدا می گیرد و آراسته و پیراسته می زیبایی می

رسد و گیاھانش را از ریشه برآورده  زمین تسلط دارند، فرمان ما در شب یا روز در می
ھای خویش را  ر دیروز در اینجا چیزی نبوده است. ما آیهکنیم انگا و درو و نابودش می

 .»اندیشند کنیم که می برای قومی تشریح و تبیین می
کریمه فوق، ده جمله وجود دارد که از مجموع آنھا تشبیھی ترکیب شده  ۀدر آی

آید؛ زیرا در  ای از آن در تشبیه، خلل به وجود می ای که با کاستن جمله است به گونه
ھایش و فریب خوردن مردم  دنیا در سرعت پایان یافتن و از بین رفتن نعمت آن حالت

رویاند و  آید و انواع گیاھان را می به آن به آبی تشبیه شده است که از آسمان فرود می
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گردد تا جایی  زمین را با آن چون عروسی که لباسھای فاخر پوشیده است، آراسته می
برند که از آفتھا به دور مانده و سالم  و گمان میکه اھل دنیا به آن چشم طمع دوخته 

آید، طوری که گویا تا دیروز اصًال وجود  است تا اینکه ناگھان عذاب الھی به سراغ آن می
 .١نداشته است

 فرماید: گفته خداوند را برای آنھا بیان کرد که می ج ھمچنین پیامبر اکرم

ثََل  ۡ�ِۡب ٱوَ ﴿ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَٰوةِ ٱلَُهم مَّ نَزلَۡ�ُٰه مَِن  �ُّ
َ
َمآءِ ٱَكَمآٍء أ �ِض ٱَ�بَاُت  ۦبِهِ  ۡختَلََط ٱفَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ۡصبََح َهِشيٗما تَۡذُروهُ 
َ
ُ ٱَوَ�َن  لّرَِ�ُٰحۗ ٱفَأ ۡقتَِدًرا �َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۴۵ھف: ک[ال ﴾٤٥َ�َ
فرستیم؛  می مثال زندگی دنیا را بیان کن که ھمچون آبی است که از ابر آسمان فرو«

شوند  شوند؛ سپس خشک و پرپر می سپس گیاھان زمین از آن تنگاتنگ و تو در تو می

 .»سازند و خدا بر ھر چیزی توانا بوده (و ھست) و بادھا آنھا را پخش و پراکنده می
یعنی ای محمد! برای مردم مثال زندگی دنیا را در آباد شدن و از بین رفتن آن 

نَزۡلَ�ُٰه ِمَن ﴿چنین بیان کن: 
َ
َمآءِ ٱَكَمآٍء أ �ِض ٱَ�َباُت  ۦبِهِ  ۡخَتلََط ٱفَ  لسَّ

َ
 .]٤٥ھف: ک[ال ﴾ۡ�

ھایی که در آن وجود داشت، سپس  مانند آبی که از آسمان فرود آوردیم یعنی دانه
 بزرگ شدند و شکوفایی و تر و تازگی آنھا را فرا گرفت و آن گاهروییدند و رشد و 

ۡصَبَح ﴿
َ
 .]٤٥ھف: ک[ال ﴾لّرَِ�ٰحُ ٱَهِشيٗما تَۡذُروهُ ﴿شود  خشک می .]٤٥ھف: ک[ال ﴾َهِشيٗمافَأ

ُ ٱَوَ�َن ﴿اندازد  کند و به چپ و راست می بادھا آن را پراکنده می ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ

ۡقَتِدًرا و خداوند بر ھر چیزی تواناست. یعنی بر پدید آوردن و از بین  .]٤٥ھف: ک[ال ﴾مُّ
 فرماید: . ھمچنین می٢ھر چیزی تواناست بردن

ْ ٱ﴿ �ََّما  ۡعلَُمٓوا
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱ� ۢ بَۡيَنُ�ۡم َوتََ�اثُٞر ِ�  �ُّ لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِ�َنةٞ َوَ�َفاُخُر

ۡمَ�ٰلِ ٱ
َ
ۡوَ�ٰدِ� ٱوَ  ۡ�

َ
ۡعَجَب  ۡ�

َ
ارَ ٱَكَمَثِل َ�ۡيٍث أ � ُ�مَّ  ۥَ�َباتُهُ  ۡلُكفَّ ٮُٰه ُمۡصَفّرٗ ُ�مَّ يَِهيُج َ�َ�َ

ۖ َوِ�  ٞ ّمَِن �ٱيَُ�وُن ُحَ�ٰٗما ِ ٱِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد َوَمۡغفَِرة  ۡ�ََيٰوةُ ٱَورِۡضَ�ٰٞنۚ َوَما  �َّ
ٓ ٱ ۡ�َيا  .]۲۰د: ی[الحد ﴾٢٠ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ
پیرایش، نازش در میان ھمدیگر  بدانید که زندگی دنیا تنھا بازی، سرگرمی، آرایش و«

                                           
 .۷۰، ص ۲االتقان، سیوطی، ج  -١
 .۴۹، ص ۱۱تفسیر قاسمی، ج  -٢
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و مسابقه در افزایش اموال و اوالد است و بس. دنیا ھمچون باران است که گیاھان آن 
کنند و بعد زرد و پژمرده  آورد، سپس گیاھان رشد و نمو می کشاورزان را به شگفت می

گردند. در آخرت عذاب شدیدی (برای  شوند و آن گاه خورد و پر پر می می
ان) و آمرزش و خشنودی خدا (برای خداپرستان) است اصًال زندگی دنیا دنیاپرست

 .»چیزی جز کاالی فریب نیست

�ََّما ﴿کند:  خداوند تحقیر و ناچیز قراردادن زندگی را چنین بیان می
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱ� ُّ� 

ای بیش نیست یعنی تفریحی است و بس  زندگانی دنیا بازیچه .]٢٠د: ی[الحد ﴾لَعِبٞ 

و  .]٢٠د: ی[الحد ﴾َوَ�َفاُخُرۢ بَۡيَنُ�مۡ ﴿ای زیباست  و منظره ﴾َوزِ�َنةٞ ﴿و باطل است. ﴾�َلَۡهوٞ ﴿

ۡمَ�ٰلِ ٱَوتََ�اثُٞر ِ� ﴿افتخار کردن شما به اصل و نسب
َ
ۡوَ�ٰدِ� ٱوَ  ۡ�

َ
د: ی[الحد ﴾َكَمَثِل َ�ۡيٍث  ۡ�

ۡعَجَب ﴿و مسابقه در افزایش اموال و واوالد است مانند بارانی  .]٢٠
َ
ارَ ٱأ  ﴾َ�َباتُهُ  ۡلُكفَّ

آورد و کافران بیش از  که گیاھان سبز شده، کشاورزان را به شگفت می .]٢٠د: ی[الحد

�﴿ھمه به آن گرایش دارند  ٮُٰه ُمۡصَفّرٗ سپس بعد از تر و  .]٢٠د: ی[الحد ﴾ُ�مَّ يَِهيُج َ�َ�َ

ُ�مَّ ﴿بینی  شود، آن گاه آن را خشک شده و زرد می اش خشک می تازگی و خّرمی
گردد و از آن جا که این مثال برای  و بعد خرد و پرپر می .]٢٠د: ی[الحد ﴾يَُ�وُن ُحَ�ٰٗما

نماید و اینکه آخرت به طور قطع وجود  از بین رفتن و نابودشدن قطعی دنیا داللت می
خواھد آمد، خداوند ما را از عذاب آخرت ترسانده و به خوبیھای آخرت دارد و 

ِ ٱِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد َوَمۡغفَِرةٞ ّمَِن �ٱَوِ� ﴿تشویقمان کرده و فرموده است:  ﴾َورِۡضَ�ٰنٞ  �َّ
و در آخرت عذابی سخت و نیز آمرزش و خشنودی از جانب خداوند وجود  .]٢٠د: ی[الحد

آخرتی که خواھد آمد، غیر از این دو، چیز دیگری نیست یا عذاب سخت دارد. یعنی در 

ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَوَما ﴿و یا آمرزش خداوند و خشنودی وی. ۡ�َيا [آل عمران:  ﴾ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ

و زندگی دنیا جز کاالی فریب چیزی بیش نیست. یعنی دنیا کاالی فنا شدنی  .]١٨٥
خورد و طبعًا کسی که  ه کاالیش گرایش پیدا کند، فریب میاست که ھر کس به آن و ب

. آنچه در ١گردد به جھان آخرت ایمان نداشته باشد، ھمین دنیا، مورد پسندش واقع می
باشد و  این آیات کریمه به آن اشاره شد، حقیقت دنیا با تمام کاال و زینت و لذتھایش می

و فناشدنی است و دیدگاه مسلمانان ارزش و اندک  ھمه اینھا نسبت به نعمت آخرت، بی
                                           

 .۳۱۳-۳۱۲، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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پیوسته آنھا را  ج ھای ذکر شده بود و پیامبر اکرم صدر اسالم ھم بر اساس آیه
نزد خدا به آنان کرد و نقش و رسالت آنھا را در زمین و جایگاھشان را  راھنمایی می

تربیت خاطرنشان ساخت و آنان نقش و رسالت خویش را به طور کامل ایفا نمودند و بر اثر 
نظیری در وجود آنھا پدید آمد و در تمامی اوقات و  درست و سالم، حماسه و قاطعیت بی

گونه تنبلی و سستی و بدون ترس از کسی جز خدا و بدون چشم طمع دوختن  بدون ھیچ
به غنایم و فقط برای ایفای نقش و ادای رسالت و محقق کردن سعادت دنیا و نجات در 

 .١کردند می کوشیدند و تالش آخرت، می
متأسفانه این ویژگیھا در وجود بسیاری از داعیان بر اثر تمایل و محبت دنیا و متاع 

باشند و چون  یابی بیشتر متاع دنیا می آن، کم رنگ شده است و ھمواره در صدد دست
برخی از نیازھای مادی و دنیوی آنان برطرف گردید، ھمچنان در صدد برآوردن 

 یند.آ ھای جدید برمی خواسته
رود، اما استفاده  ای بزرگ و تلخ برای دعوت و قیام امت به شمار می این امر فاجعه

از دنیا در حدودی که شریعت آن را جایز شمرده است؛ یعنی، از آن به عنوان وسیله و 
 مرکبی برای رسیدن به آخرت استفاده کردن، کاری شایسته و پسندیده است.

 

                                           
 .۳۴تا  ۱۹منھج الرسول فی غرس الروح الجھادیه، ص  -١



 
 
 
 

 فصل سوم 
 ساختار عبادی و اخالقی در دوران مکی

 های مسلمانان صدر اسالم ها عامل اصلی تزکیه و پاک کردند دل عبادت
 فرماید: خداوند می

وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱقُِل  لرُّ ۡمرِ  ِمنۡ  لرُّ
َ
ٓ  َرّ�ِ  أ وتِيُتم َوَما

ُ
 ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  عِۡلمِ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

 ]۸۵[اإلسراء: 

پرسند (که چیست) بگو روح چیزی است که تنھا  از تو (ای محمد) درباره روح می«

 .»دانش اندکی به شما داده نشده استپروردگارم از آن با خبر است و جز 
 فرماید: و می

﴿ ۡ� وِ� َ�َقُعواْ َ�ُ  ُتُهۥفَإَِذا َسوَّ  .]۷۲[ص:  ﴾٧٢َ�ِٰجِدينَ  ۥَوَ�َفۡخُت �ِيهِ ِمن رُّ
ھنگامی که آن را سر وسامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان خود در آن «

 .»دمیدم. در برابرش سجده ببرید
 فرماید: ھمچنین می

﴿ ٰ ٮ وِحهِ  ِمن �ِيهِ  َوَ�َفخَ  هُ ُ�مَّ َسوَّ ۡمعَ ٱوََجَعَل َلُ�ُم  ۦۖ رُّ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ ِٔ  ۚ قَلِيٗ�  َدةَ

ا �َۡشُكُرونَ   .]۹[السجدة:  ﴾٩مَّ
ھای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح خود در او دمید و برای شما  آن گاه اندام«

 .»آورید ھای او) را به جای می تر شکر (نعمت ھا آفرید. شما کم چشمھا و دل
ربیت شاگردانش بر این پایه و اساس نھاده شده بود سعی و تالش آن حضرت برای ت

که تزکیه و پاکیزه کردن آنان را از نظر روحی بر عھده گیرد بنابراین، برای رسیدن به 
ھای قرآنی بر عھده گرفت و  چنین ھدفی راھنمایی و ارشاد آنان را بر اساس آیه

 ھای آن عبارت بودند از: ترین برنامه مھم
ھستی و مخلوقات و کتاب خدا تا به عظمت و شکوه  تدبر و اندیشیدن در -۱
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 فرماید: آفریننده و حکمت وی پی ببرند؛ چنانکه خداوند می

ُ ٱإِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخَلَق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
َ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱِ� ِستَّةِ �

َۡل ٱُ�ۡغِ�  ۡلَعۡرِش� ٱ ۡمَس ٱَحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  �ََّهارَ ٱ �َّ َ�ٰتِۢ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ ُمَسخَّ
 ِ ۡمرِه

َ
َ� َ�ُ  ۦٓۗ بِأ

َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  .]۵۴[األعراف:  ﴾٥٤ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

پروردگار شما خداوندی است که آسمانھا و زمین را در شش روز بیافرید سپس بر «
پوشاند و شب شتابان دنبال روز روان  یافت. با شب، روز را می باالی عرش استقرار

گاه  است و خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر او ھستند. آ

 .»دھد. بزرگوار است پروردگار جھانیان آفریند و تنھا او فرمان می باشید که تنھا او می
ه ھمه آنچه در جھان ھستی اندیشیدن در علم فراگیر خداوندی؛ چرا که او ب -۲

گاھی کامل دارد و  چه به صورت پنھان و چه به صورت آشکار وجود دارد؛ آ
دھد و نفس را از  اندیشیدن در این امور، عظمت خداوند را در دل جای می

 فرماید: سازد، چنانکه خداوند می انواع تردیدھا و بیماریھا پاک می

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ� َ� �َ  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿ ِ ٱۡعلَُمَها َوَما �َۡسُقُط  ۡ�َۡحِر� ٱوَ  ۡلَ�ّ
�ِض ٱِمن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 

َ
َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ�  ۡ�

بِ�ٖ  ِيٱوَُهَو  ٥٩كَِ�ٰٖب مُّ َّ�  ِ ۡلِ ٱَ�َتَوفَّٮُٰ�م ب ِ َوَ�ۡعلَ  �َّ ُ�مَّ  �ََّهارِ ٱُم َما َجرَۡحُتم ب
� ُ�مَّ إَِ�ۡهِ َمرِۡجُعُ�ۡم ُ�مَّ يُنَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم  َسّ�ٗ َجٞل مُّ

َ
َ�ۡبَعُثُ�ۡم �ِيهِ ِ�ُۡقَ�ٰٓ أ

 .]۶۰-۵۹[األنعام:  ﴾٦٠َ�ۡعَملُونَ 
گاه نیست و  گنجینه« ھای غیب و کلید آنھا در دست خدا است و کسی جز او از آنھا آ

گاه است و ھیچ برگی فرو نمی افتد مگر  خداوند از آنچه در دریا و خشکی وجود دارد، آ
ای در تاریکیھای زمین و ھیچ چیز تر و خشک  اینکه از آن خبردار است و ھیچ دانه

نیست که فرو افتد مگر اینکه در لوح، ضبط و ثبت است. خدا است که در شب شما را 
کنید و چه  داند که در روز چه می انگیزد و او می یمیراند و در روز شما را بر م می

گردید و آن گاه  آورید تا مھلت معین به سرآید. سپس به سوی خدا بر می فراچنگ می

 .»دگردان کردید با خبر می شما را به آنچه می
ھای تربیت روح است و از  ترین وسیله عبادت خداوند عزوجل یکی از بزرگ -۳

تری دارد؛ زیرا عبادت یعنی نھایت کرنش برای  مھمسایر وسایل تربیتی جایگاه 
خداوند عزوجل و ھیچ کس جز خداوند سزاوار عبادت نیست. بنابراین، خداوند 



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٨

 

 فرماید: می

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿
َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا يۡنِ َو�ِٱ إِيَّاهُ  إِ�َّ ا َ�ۡبُلَغنَّ ِعنَدَك  ۡلَ�ِٰ�َ ۚ إِمَّ ًنا  ۡلِكَ�َ ٱإِۡحَ�ٰ

َُّهَما قَۡوٗ� َكرِ�ٗما ّفٖ َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما َوُقل ل
ُ
ٓ أ َُّهَما ُهَما َفَ� َ�ُقل ل ۡو ِ�َ

َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
 ﴾٢٣أ

 .]۲۳[اإلسراء: 
گاه د و به پدر و مادر نیکی کنید. ھرپروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستی«

برسند به آنان اف مگو و بر سر یکی از آن دو و یا ھر دوی ایشان نزد تو به سن پیری 

 .»ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو
 نماید، دو نوع ھستند: برد و نفس را پاکیزه می ھایی که جایگاه روح را باال می عبادت

ھای واجب مانند طھارت، وضو، نماز، روزه، زکات و حج و  نوع اول: عبادت × الف
 غیره.
شود که انسان به خاطر  نوع دوم: عبادت به معنی عام که شامل ھر کاری می × ب

نماید و ھر احساسی که به انسان  دھد یا از انجام آن خودداری می رضای خدا انجام می
آورد، حتی ھر  دھد و انسان به قصد نزدیک شدن به خدا به آن روی می دست می

دا به وجود آید شامل عبادت است، احساسی که در ذھن انسان به قصد نزدیکی به خ
مشروط به اینکه نیت شخص، خشنود کردن خداوند متعال باشد. پس ھر کاری که به 

رسد  نیت تقرب به خدا انجام شود، عبادتی است که به انجام دھنده آن پاداش نیک می
ن . پاکسازی و تزکیه روح با خواندن نماز، تالوت قرآ١یابد و روحش به نیکویی تربیت می

و ذکر خداوند و تسبیحش، امر بسیار مھمی در اسالم است؛ زیرا نفس انسانی اگر از 
ھای دینی خود  اش ارتباط برقرار نکند به مسئولیت آلودگیھا پاک نشود و با آفریننده

دھد و آن را برای  بخشد و توشه می رسد. عبادت و مداومت بر آن، روح را قوت نمی نمی
 ج ای که بر پیامبر اکرم دھد. سومین سوره ه است، سوق میانجام آنچه به آن امر شد

 نازل شد، حامل پیام نماز و ذکر و تالوت قرآن بود؛ چنانکه خداوند فرمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ّمُِل ٱ � َۡل ٱقُِم  ١لُۡمزَّ وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ  ٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ

َ
ۡو زِۡد  ٣ِمۡنُه قَلِيً�  نُقۡص ٱأ

َ
أ

ۡلِ ٱإِنَّ نَاِشَئَة  ٥إِنَّا َسُنۡلِ� َعلَۡيَك قَۡوٗ� ثَقِيً�  ٤تَۡر�ِيً�  ۡلُقۡرَءانَ ٱَعلَۡيهِ َوَرتِِّل  َّ� 
َشدُّ َوۡ� 

َ
ۡقَوُم �ِيً�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
َرّ�َِك  ۡسمَ ٱ ۡذُكرِ ٱوَ  ٧َسۡبٗحا َطوِ�ٗ�  �ََّهارِ ٱإِنَّ لََك ِ�  ٦ا َوأ

                                           
 .۴۷۲-۴۷۱، ص ۱ه، عبدالحلیم محمود، ج فقه الدعو -١
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 .]۸-۱[المزمل:  ﴾٨َوتَبَتَّۡل إَِ�ۡهِ تَۡبتِيٗ� 
امه به خود پیچیده! شب را جز اندکی (از آن) بیدار بمان. نیمی از شب یا کمی ای ج«

از آن بکاه (تا به یک سوم شب برسد) یا بر نیمه آن بیفزا و قرآن را با ترتیل (و ھمراه با 
کنیم. ھمانا قیام شب ماندگارتر  دقت و تأمل) بخوان، ما سخن سنگینی بر تو نازل می

در روز تالش فراوان و طوالنی داری، نام پروردگارت را ببر و از  و اقوال مؤثرتر است. تو

 .»ھمه چیز ببر و بدو بپیوند
ھای سخت به کمک عبادت شبانه و  آمادگی برای تحمل امر دشوار و مسئولیت

از روزھای نخست  ج مداومت بر ذکر و تالوت و میسر خواھد بود و سعی پیامبر اکرم
در  ١عبادت تزکیه نماید ۀھای اصحاب و یارانش را به وسیل ل دعوت این بود. تا وجود د

بردند و نمازشان را به صورت  ھا پناه می آن روزھای نخست آنان برای ادای نماز به دره
دانست که  نمود و می احساس خطر می ج و چون پیامبر اکرم ٢خواندند پنھانی می

نند و قرآن تالوت کنند. بنابراین، آشکار نماز بخواگذارند آنھا به طور علنی و  کافران نمی
خانه ارقم را پایگاھی برای برگزاری نماز و تعلیم کتاب خدا قرار داد و  ج پیامبر اکرم

عبادت و نماز و تالوت  ۀتمام موارد ذکر شده برای تزکیه بود و اگر تزکیه روح به وسیل
داد که ھنگام احساس ترس و خطر، آن را ترک نمایند.  اھمیتی نداشت، خداوند اجازه می

خواند، کشف کردند  در آن نماز می ج حتی پس از اینکه قریش، مکانی را که پیامبر اکرم
ن را به ھای نازل شده در مکه، مسلمانا . آیه٣باز ھم آنھا نماز و تالوت قرآن راترک نکردند

نمایند و یا به  نماز خواندن تحریک نموده است و کسانی را که در نمازھایشان فروتنی می
خیزند و به یاد خدا ھستند و او را به پاکی یاد  خاطر نماز شب از رختخوابھایشان بر می

 فرماید: کنند، ستوده است؛ چنانکه خداوند می می

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ أ ِينَ ٱوَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ  للَّۡغوِ ٱُهۡم َعِن  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ُمۡعرُِضونَ  َكٰوةِ َ�ٰعِلُونَ  �َّ  .]۴-۱[المؤمنون:  ﴾٤ُهۡم لِلزَّ
مسلمًا مؤمنان، پیروز و رستگارند. کسانی که در نمازشان خشوع و خضوع دارند و «

ی ھستند که زکات مال روگردانند و کسانکسانی ھستند که از (کردار و گفتار) بیھوده 

                                           
 .۶۹نشر الدعوه، ص  يالجھاد ف -١
 .۴۰۴، ص ۲الرشاد، صالحی، ج سبل الھدی و -٢
 .۷۰، ص نشر الدعوة ياھمیة الجھاد ف -٣
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 .»کنند بدر می
 فرماید: ھمچنین خداوند می

ِينَ ٱَ�ٰتَِنا إِ�ََّما يُۡؤِمُن �﴿ إَِذا ُذّكُِرواْ بَِها � � َوَسبَُّحواْ ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُهۡم َ�  �َّ
وَن۩ ا  لَۡمَضاِجعِ ٱَ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن  ١٥�َۡسَتۡكِ�ُ يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ

ۢ بَِما َ�نُواْ  ١٦َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء
َ
ِ أ ة ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
ٓ أ ا فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

ۚ �َّ �َۡسَتوُ  ١٧َ�ۡعَملُونَ  َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقا
َ
  ١٨نَ ۥأ

َ
ا أ ِينَ ٱمَّ َءاَمُنواْ  �َّ

 ْ ٰلَِ�ٰتِ ٱوََعِملُوا ُٰت  ل�َّ َوىٰ ٱفَلَُهۡم َج�َّ
ۡ
ْ َ�ۡعَملُونَ  لَۡمأ ا  ١٩نُُزَ�ۢ بَِما َ�نُوا مَّ

َ
ِينَ ٱَوأ َّ� 

َوٮُٰهُم 
ۡ
ْ َ�َمأ ۖ ٱفََسُقوا ْ �ِيَها َو�ِيَل لَُهۡم ذُ  �َّاُر ِ�يُدوا

ُ
ٓ أ ْ ِمۡنَها ن َ�ۡرُُجوا

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ٓ أ وقُواْ ُ�ََّما

ِيٱ �َّارِ ٱَعَذاَب  بُونَ  ۦُكنُتم بِهِ  �َّ ۡدَ�ٰ ٱ ۡلَعَذابِ ٱَوَ�ُِذيَقنَُّهم ّمَِن  ٢٠تَُ�ّذِ
َ
ُدوَن  ۡ�

ۡ�َ�ِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱ
َ
ن ُذّكَِر � ٢١لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  ۡ� ۡظلَُم ِممَّ

َ
ۡعَرَض  ۦَ�ِٰت َرّ�ِهِ َوَمۡن أ

َ
ُ�مَّ أ

ٓۚ إِنَّا ِمَن  فََ� تَُ�ن ِ�  ۡلِكَ�َٰب ٱَولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ�  ٢٢ُمنَتِقُمونَ  ۡجرِِم�َ لۡمُ ٱَ�ۡنَها
ٰٓءِيَل  ۦۖ ِمۡرَ�ةٖ ّمِن ّلَِقآ�ِهِ  َِ�ٓ إِۡسَ� ٗة َ�ۡهُدوَن  ٢٣وََجَعۡلَ�ُٰه ُهٗدى ّ�ِ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

ْۖ َوَ�نُواْ � وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
 ۡلقَِ�َٰمةِ ٱإِنَّ َر�ََّك ُهَو َ�ۡفِصُل بَۡيَنُهۡم يَۡوَم  ٢٤ُنونَ َ�ٰتَِنا يُوقِ بِأ

ْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ  ۡهلَۡكَنا ِمن َ�ۡبلِِهم ّمَِن  ٢٥�ِيَما َ�نُوا
َ
َو لَۡم َ�ۡهِد لَُهۡم َ�ۡم أ

َ
 ۡلُقُرونِ ٱأ

َفَ� �َۡسَمُعونَ 
َ
 .]۲۶-۱۵[السجدة:  ﴾٢٦َ�ۡمُشوَن ِ� َمَ�ِٰكنِِهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٍٰت� أ

تنھا به آیات ما کسانی ایمان دارند که ھر وقت بدانھا پند داده شوند، به سجده «
ورزند. پھلویشان  پردازند و تکبر نمی افتند و ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می می

خوانند و از  شود. پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می از بسترھا به دور می
داند در برابر کارھایی که  بخشند ھیچ کس نمی ایم، می چیزھایی که بدیشان داده

دھند چه چیزھای شادی آفرین و مسرت بخشی برای ایشان پنھان  مؤمنان انجام می
شده است. آیا کسی که مؤمن بوده است ھمچون کسی است که فاسق بوده است؟! 

اند و کارھای شایسته انجام  ایمان آورده(نه ھرگز این دو) برابر نیستند و اما کسانی که 
اند، باغھای بھشت که جای زندگی است از آن ایشان خوھد بود به عنوان محل  داده

اند و اما کسانی  داده پذیرایی (خدا از ایشان) در برابر کارھایی که (در دنیا) انجام می
اند) جایگاه ایشان  ته(از فرمان خدا و از اطاعت از او) بدر رفته (و راه کفر در پیش گرف

شوند و  دوزخ است ھر زمان که بخواھند از آن بدر آیند، ایشان بدانجا بازگردانده می
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پنداشتید! قطعًا عذاب  شود: بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می بدیشان گفته می
چشانیم، شاید برگردند. چه کسی  تر (آخرت) بدیشان می دنیا را پیش از عذاب بزرگ

تر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود و او از آنھا روی ستمکار
بگرداند؟ مسلمًا ما ھمگی بزھکاران را کیفر خواھیم داد. ما برای موسی کتاب را فرو 
فرستادیم و شک نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت و آن را رھنمون و 

بنی اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که  اسرائیل گرداندیم و از میان  راھنمای بنی
نمودند بدانگاه که بنی اسرائیل شکیبایی ورزیدند و به آیات  به فرمان ما راھنمایی می

ما ایمان کامل پیدا کردند. پرودگار تو روز قیامت میان آنان درباره چیزھای مورد 
پیش از آنان ما  کند. آیا برای ایشان روشن نشده است که اختالف ایشان داوری می

روند. واقعًا  ایم و در مسکن و مکان آنان راه می مردمان نسلھای فراوانی را ھالک کرده

 ؟»شنوند ھایی است، آیا نمی در این نشانه
 فرماید: ھمچنین خداوند می

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ِۡل� ٱَوُزلَٗفا ّمَِن  �ََّهارِ ٱَطَرَ�ِ  لصَّ ّ�ِ ٱ يُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ  �َّ َ�ٰلَِك  اِت�  َٔ لسَّ

ٰكِرِ�نَ   .]۱۱۴[ھود:  ﴾١١٤ذِۡكَرٰى لِل�َّ
گمان نیکیھا،  در دو طرف روز و در اوائل شب چنانکه باید نماز را به جای بیاورید، بی«

گمان در این اندرز و ارشاد است برای کسانی که پند  برد. بی بدیھا را ازمیان می

 .»دارند به یاد می کنند و پذیرند و خدای را یاد می می

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ ٱأ لُوِك  لصَّ ۡمِس ٱِ�ُ ۡلِ ٱإَِ�ٰ َغَسِق  لشَّ َ�َن  ۡلَفۡجرِ ٱإِنَّ ُقۡرَءاَن  ۡلَفۡجرِ� ٱَوُقۡرَءاَن  �َّ

ۡلِ ٱَوِمَن  ٧٨َمۡشُهوٗدا ۡد بِهِ  �َّ ن َ�ۡبَعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما  ۦَ�َتَهجَّ
َ
نَافِلَٗة لََّك َعَ�ٰٓ أ

ُۡموٗدا  .]۷۹-۷۸اإلسراء: [ ﴾٧٩�َّ
نماز را چنان که باید بخوان به ھنگام زوال آفتاب تا تاریکی شب و نماز صبح را «

گردد. در پاسی از شب از  گمان نماز صبح (توسط فرشتگان) بازدید می بخوان بی
خواب برخیز و در آن نماز تھجد بخوان. این یک فرضیة اضافی برای تو است، باشد که 

 .»ای برساند قام ستودهخداوند تو را به م

ٰ َما َ�ُقولُوَن َوَسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ ۡمِس ٱَ�َ َوَ�ۡبَل ُغُرو�َِهاۖ  لشَّ
ۡلِ ٱَوِمۡن َءانَآيِٕ  ۡطَراَف  �َّ

َ
نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما  ١٣٠لََعلََّك تَۡرَ�ٰ  �ََّهارِ ٱفََسّبِۡح َوأ َوَ� َ�ُمدَّ

ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ  ۦٓ َمتَّۡعَنا بِهِ 
َ
ِ ٱأ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ  �ُّ
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 ٰ�َ�ۡ
َ
ِ  ١٣١َو� ۡهلََك ب

َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ ٱَوأ ۖ َ� �َۡ�  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ ُۡن نَۡرزُقَُكۗ  َٔ َعلَۡيَها َّ� ۖ لَُك رِۡزٗقا

تِيَنا � ١٣٢لِلتَّۡقَوىٰ  ۡلَ�ٰقَِبةُ ٱوَ 
ۡ
ْ لَۡوَ� يَأ ّ�ِهِ َوقَالُوا تِِهم بَّيَِنُة َما ِ�  ۦٓۚ يَةٖ ّمِن رَّ

ۡ
َو لَۡم تَأ

َ
أ

ُحِف ٱ وَ�ٰ ٱ لصُّ
ُ
 .]۱۳۳-۱۳۰[طه:  ﴾١٣٣ۡ�

از طلوع آفتاب و پیش از  گویند شکیبایی کن و قبل پس تو در برابر چیزھایی که می«
ھایی از روز به پرستش و ستایش پروردگارت  غروب آن و در اثنای شب و در بخش

ھای مادیی که به  مشغول شو تا راضی و خشنود شوی و چشم خود را مدوز به نعمت
ھای مادی که زینت زندگی دنیا است، بدیشان  ایم. این نعمت گروھھایی از کافران داه

 .»تپروردگارت بھتر و پایدارتر اس ۀان را بدان بیازمائیم و دادایم تا آن داده

ٰ َما َ�ُقولُوَن َوَسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ ۡمِس ٱَ�َ  ٣٩ۡلُغُروبِ ٱَوَ�ۡبَل  لشَّ
ۡلِ ٱَوِمَن  ۡدَ�َٰر  �َّ

َ
ُجودِ ٱفََسّبِۡحُه َوأ  .]۴۰-۳۹[ق:  ﴾٤٠لسُّ

گویند، پایدار و شکیبا باش و ستایش و سپاس  می پس در برابر چیزھایی که«
ای از شب  پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به جا آور و نیز در پاره

 .»به دنبال نمازھا او را بستای و تسبیح و تقدیسش نمای
گردد که در حالت سختی و دشواری باید با  ھای ذکر شده چنین استنباط می از آیه

خواندن و ذکر و تالوت قرآن و پناه بردن به خدا و دعا نمودن، آمادگی الزم را به نماز 
ھا است و اثر بزرگی در تزکیه و پاکسازی روح  عبادت ۀھم ۀ. نماز مقدم١دست آورد

مسلمانان دارد و شاید بارزترین تأثیراتی که در روح و روان مسلمانان صدر اسالم 
 گذاشت، عبارت بودند از:

 تن اوامر خدا و اظھار بندگیپذیرف -۱
 اند، ستوده و فرموده است: خداوند، مؤمنانی را که فرمان او را اجابت نموده

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ ْ  ۡسَتَجابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱلَِرّ�ِِهۡم َوأ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم  لصَّ ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهۡم َوِممَّ

َ
َوأ

 .]۳۸[الشوری:  ﴾٣٨يُنفُِقونَ 
گویند و نماز را چنانکه باید  ھستند که دعوت پروردگارشان را پاسخ میو کسانی «

خوانند و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است و از چیزھایی که  می

 .»کنند ایم، انفاق می بدیشان داده
                                           

 .۷۲ھمان، ص  -١
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مفاھیم عبودیت واقعی نیز با روی آوردن تبعیت و فرمانبرداری صادقانه و مخلصانه 
 فرماید: نماید؛ چنانکه خداوند می خدا تحقق پیدا میبه 

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

و مردن من از آن خداست که پروردگار جھانیان است. بگو نماز و عبادت و زیستن «
ام و من اولین مسلمان  خدا را ھیچ شریکی نیست و به ھمین دستور داده شده

 .»ھستم
مسلمانان صدر اسالم به این نتیجه رسیدند که ھر یک از اعمال و حرکتھای نماز، 

فاتحه را با فکر و  ۀنماید. آنان وقتی سور بندگی و اطاعت آنان از خداوند را اثبات می
نمودند؛ پس وقتی بنده  خواندند، احساس بندگی نسبت به خداوند می تدبر می

ِ َرّبِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿گوید:  می ستایش پروردگار جھانیان را « .]٢[الفاتحة:  ﴾٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ

نماید و او را به خاطر اینکه به او  ھر نوع کمال را برای خداوند متعال ثابت می »سزاست
نماید و  میھای فراوانی بخشیده است، ستایش  توفیق طاعت و بندگی داده است و نعمت

إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك ﴿. و باگفتن ١از خداوند با صفات و نامھای نیکش تجلیل کرده است
به یگانگی  »جوییم پرستیم و فقط از تو یاری می تنھا تو را می« .]٥[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتِع�ُ 

جوید؛ پس خداوند، معبود راستین است و از او  نماید و از او یاری می خداوند اعتراف می

 ۡهِدنَاٱ﴿شود و ھر نوع کمک خواستن از غیر خدا ننگ و ذلت است.  یاری طلبیده می
َ�َٰط ٱ این جمله بیانگر  .»ما را به راه راست راھنمایی کن« .]٦[الفاتحة:  ﴾٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ

اقرار و اعتراف بنده است به اینکه او به ھدایت و استقامت بر حق، نیازمند است و به 
ھدایت و نجات یافتن از کسانی که مورد خشم و غضب پروردگارشان قرار  ۀثمر و نتیج

. سپس وقتی برای رکوع خم ٢نیازمند استاند و به دور شدن از صف گمراھان،  گرفته
کند؛ پس  نماید و پاکی او را بیان می گوید و پروردگارش را تعظیم می شود، تکبیر می می

نمایند و ھنگامی که به  در این رکن نماز، اعضاء و جوارح و قلب کرنش و فروتنی می
فروتنی در برابر ترین و عزیزترین اعضای خود را با خواری و  رود، شریف سجده می

                                           
 .۲۲۱، ص ۱، انس احمد، ج منهج االسالم فی تزکیة النفس -١
 .۴۰-۳۵جوزی، ص الصلوة، ابن الموازنه بین ذوق السماع و -٢
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اعضاء بیانگر شکستگی و تواضع قلب است و با  ۀگذارد. سجد پروردگار به زمین می
. از این رو پیامبر ١افتد جسم و اعضاء، قلب نیز برای پروردگارش به سجده می ۀسجد
و ھر چند در سجده،  .»ترین حالت به پروردگار است نزدیکسجده «فرمود:  ج اکرم

شود؛ چنانکه  تر می ری ایجاد شود، بنده به پروردگارش نزدیکتواضع و فروتنی بیشت
 فرموده است:

 .]١٩[العلق:  ﴾١٩۩ۡ�َ�ِبٱوَ  �َ�َّ َ� تُِطۡعُه وَ ﴿

 .»ھرگز از او مپذیر و برای خدا سجده کن و قرب او را حاصل کن«
سجده ترین حالت به خدا وقتی است که بنده در  نزدیک«در حدیث نیز آمده است: 

شود، در مقابل پروردگارش زانو  و چون از سجده بلند می .٢»باشد؛ پس زیاد دعا کنید
خواھد و امیدوار است که خداوند  زند و از گناھانی که انجام داده است، معذرت می می

ھای نماز، عبودیت و بندگی  او را بیامرزد و بر او رحم نماید و این چنین در تمام حرکت
رساند و ایمان  آورد و یگانگی او را به اثبات می کند و بنده به خدا، روی می مینماد پیدا 

نماز است که راه  ۀترین ثمر نماید و این بزرگ خود را که اساس تزکیه است، تقویت می
 .٣بخشد نماید و پاکی دل و آرامش را به او می زندگی را برای بنده روشن می

 مناجات و نیایش با پروردگار -۲
ای از این مناجات را این گونه بیان فرموده است که خداوند  حضرت صحنهآن 

ام ھر چه  ام و بنده ام به دو نیم تقسیم کرده نماز را میان خود و بنده«فرماید:  می

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿گوید:  دھم. پس وقتی بنده می به او میبخواھد  [الفاتحة:  ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

ام مرا ستایش کرد. و  گوید: بنده خداوند می »پروردگار جھانیان استستایش مخصوص « .]٢

 :گوید خداوند می »بخشنده و مھربان است« .]٣[الفاتحة:  ﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿چون بگوید 

صاحب « .]٤[الفاتحة:  ﴾٤ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿ :و چون بگوید» نمودام مرا ثنا و تعریف  بنده«

 ام مرا ستود. گوید: بنده خداوند می »روز جزاست

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿گوید:  و وقتی می ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦لُۡمۡستَقِيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِۡم َ�ۡ�ِ  �َّ
َ
�

                                           
 .۲۲-۲۰، الخشوع فی الصلوة، ابن رجب، ص ۴۶-۴۳ھمان، ص  -١
 .۴۸۲مسلم، کتاب الصلوة، باب ما یقال فی الرکوع و السجود، شماره  -٢
 .۲۲۲، ص ۱منھج االسالم فی تزکیة النفس، ج  -٣
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آلِّ�َ ٱَعلَيۡهِۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوبِ ٱ ما را به راه راست راھنمایی کن، راه « .]٧-٦[الفاتحة:  ﴾٧لضَّ

 .»ای و نه راه گمراھان ای نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته بخشیدهکسانی که به آنان نعمت 
ام ھر چه بخواھد به او  دهام است و بن این، متعلق به بنده«فرماید:  خداوند می

 .١»دھم می
مناجات را مشروط بر اینکه انسان در تمامی امور و  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ترین اسباب پاکسازی تزکیه نفس و تقویت  بزرگکارھایش از آن کمک بگیرد، آن را 
 دانستند. ایمان می

 آرامش روح و روان -۳
افتاد، با متوجه شدن به نماز، از آن  ای اتفاق می حادثه ج ھر گاه برای پیامبر اکرم

در نماز  ج و روشنی چشمان پیامبر اکرم ٢نمود در جھت رفع این مشکل استفاده می
نمازھای نفل به اصحاب و یارانش خواستار این بود تا . آن حضرت با آموختن ٣بود

ارتباط آنان با خداوند بیشتر شود و آرامش یابند و نماز برای آنان اسلحه مھمی در 
 ھایشان گردد. جھت حل مشکالت و زدودن ناراحتی

 نماز مانع گناھان -۴
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می

وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن  تُۡل ٱ﴿
ُ
ٓ أ قِِم  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱَما

َ
ۖ ٱَوأ لَٰوةَ لَٰوةَ ٱإِنَّ  لصَّ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱَ�ۡنَ�ٰ َعِن  لصَّ

ِ ٱَوَ�ِۡ�ُر  لُۡمنَكرِ� ٱوَ  ۗ وَ  �َّ ُ�َ�ۡ
َ
ُ ٱأ  .]۴۵بوت: ک[العن ﴾٤٥َ�ۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  �َّ

بخوان آنچه را که از کتاب به تو وحی شده است و نماز را چنان که باید بر پا دار. «
دارد و قطعًا ذکر خدا و یاد الله واالتر و  مسلمًا نماز از گناھان بزرگ و ناپسندیده باز می

 .»دھید داند که شما چه کارھایی را انجام می تر است و خداوند می بزرگ
با ادای نماز از نظر روح و روان آسایش پیدا  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ده، آنان را برای انجام افعال خوب و دوری گزیدن از العا کردند و نماز با قدرتی فوق می
ای برای مدنظر داشتن خداوند و حدود او  داد و نماز وسیله زشتیھا و منکرھا سوق می

                                           
 .۳۹۵مسلم، کتاب الصلوة، باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعه، شماره  -١
 .۱۳۱۹د فی الصاله، شماره ابو داو -٢
 و اقره الذھبی. ۱۶، ص ۲الحاکم، ج  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٥٦

 

ھا و چیره شدن بر ھوی پرستی و نیز مجاھده با نفس در وجودشان  بود. کنترل انگیزه
آنھا را از ارتکاب گناھان ریشه دوانیده بوده و نماز نزد آنھا مانع و حصاری بود که 

گناھان است و موجب  ۀ. ھمچنین آنھا یقین داشتند که نماز کفار١کرد حفاظت می
 فرماید: نماید؛ چنانکه خداوند می ترقی درجات آنان را فراھم می

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ِۡل� ٱَوُزلَٗفا ّمَِن  �ََّهارِ ٱَطَرَ�ِ  لصَّ ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ  �َّ َ�ٰلَِك  اِت�  َٔ لسَّ

ٰكِرِ�نَ   .]۱۱۴[ھود:  ﴾١١٤ذِۡكَرٰى لِل�َّ
گمان نیکیھا،  در دو طرف روز و در اوائل شب چنان که باید نماز را به جای آورید. بی«

گمان در این، اندرز و ارشاد برای کسانی است که پند  برد. بی بدیھا را از میان می
 .»دارند یاد میکنند و به  پذیرند و خدا را یاد می می

توان در تزکیه و پاالیش درونی انسان انکار نمود بنابراین،  آثار تربیتی و روانی را نمی
پس نماز  .٢»نماز نوری است«کند که فرمود:  تحقق پیدا می ج پیامبر اکرم ۀاین گفت

 دارد نماید و او را از گناھان باز می نوری است که برای نمازگزار راه ھدایت را روشن می
آورد که شیرینی  دھد و در قلب مؤمن نوری پدید می و به کارھای شایسته سوق می

کند و نوری است که به وجود انسان  ایمان و لذت مناجات با پروردگارش را احساس می
گردد،  نمازگزاران، آشکار می ۀبخشد و نوری است است که در چھر تزکیه و آرامش می

. ھمچنین نماز، نوری ٣ نین نوری برخوردار نیستاش از چ برخالف تارک نماز که چھره
 فرماید: چنانکه خداوند می .٤است در روز قیامت

ٮُٰ�ُم  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ تََرى مَ يَوۡ ﴿ يَۡ�ٰنِِهم� �ُۡ�َ
َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
�َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �

ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۡ�َۡومَ ٱ نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
ۚ َ�ٰلَِك ُهَو  ۡ�  ﴾١٢ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۲د: ی[الحد
روزی مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواھی دید که (اعمال خوب) ایشان پیشاپیش «

آنان و در سمت راستشان نوری در تأللؤ و درخشش است. مژده باد که امروز به 
ی است و جاودانه در آنجا به سر آیید که در زیر آن رودبارھایی جار بھشتی در می

                                           
 .۲۲۷، ص ۱تزکیة النفس، ج  يمنھج االسالم ف -١
 .۲۲۳مسلم، شماره  -٢
 .۲۳۳، ص ۱تزکیة النفس، ج  يمنھج االسالم ف -٣
نووی در شرح خود بر مسلم به این مفھوم اشاره کرده و ابن رجب حنبلی در جامع العلوم و  -٤

 به این مطلب اشاره نموده است. ۱۹۰کم نیز در ص الح



 ٢٥٧  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 .»مانید، این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ برید و می می
به کثرت، مشغول ذکر و دعا و تالوت قرآن کریم  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

شمردند و با مجاھده نفس به فروتنی و تدبر و  ھای شب را غنیمت می بودند و لحظه
ترین امور، جھت تقرب و نزدیکی به  این عمل یکی از بزرگپرداختند و  خشوع قلب، می

ھای معنوی و کمال  خداوند بود و آثار بزرگی در پاکسازی نفس و پیشرفت روح به مقام
 ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم ۀترین اثری که ذکر، دعا و تالوت در روحی داشت. بزرگ

بودیت بود که جایگاه آنان رانزد نمود، مناجات با پروردگار و سیر در مقام ع ایجاد می
من برحسب «به نقل از خداوند فرموده است:  ج برد؛ زیرا پیامبر اکرم خدا باال می

نماید. اگر او در دل، مرا یاد  باشم و من با او ھستم وقتی مرا یاد می ام می گمان بنده
او را در  کنم و اگر در جمعی مرا یاد کند، من نیز کند، من نیز او را در دل یاد می

کنم و اگر یک وجب به سوی من بیاید، من یک ذراع (گز) به سوی  جمعی بھتر یاد می
روم و اگریک ذراع (گز) به سوی من بیاید، من به اندازه دو دست به سوی او  او می

 .١»روم روم و اگر به سوی من راه بیفتد و بیاید، من به سوی او دوان دوان می می
تالوت قرآن کریم بود و این ذکر،  ج ب و یاران پیامبر اکرمترین ذکر نزد اصحا بزرگ

داد و اسباب فروتنی و شفا یافتن از معیارھا را در  محبت الله را در دلھایشان افزایش می
کرد و  صدق پیدا مینمود و این سخن پروردگار در مورد آنان  قلبھای آنان، ایجاد می

 فرماید: می

ُِل ِمَن ﴿ ٰلِِم�َ ٱَما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد  ۡلُقۡرَءانِ ٱَوُ�َ�ّ إِ�َّ  ل�َّ
 .]۸۲[اإلسراء:  ﴾٨٢َخَساٗر�

بھبودی و رحمت مؤمنان است، ولی بر  ۀفرستیم که مای ما آیاتی از قرآن را فرو می«

 .»افزاید ستمگران جز زیان نمی

لَۡت َءاَ�ُٰتهُ َولَۡو َجَعۡلَ�ُٰه قُۡرَءانًا ﴿ ْ لَۡوَ� ُفّصِ ا لََّقالُوا ۡعَجِمّيٗ
َ
ٞۗ قُۡل ُهَو  ۥٓۖ أ ٞ وََعَرِ�ّ َء�ۡعَجِ�ّ

ۚ وَ  ْ ُهٗدى وَِشَفآءٞ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ ٱلِ�َّ َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٞر وَُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً��  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
َ�نِۢ بَِعي ُ�َناَدۡونَ أ  .]۴۴[فصلت:  ﴾٤٤دٖ ِمن مَّ
گفتند: ای کاش  فرستادیم، حتمًا می چنانکه قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می«

                                           
 .۲۶۷۵مسلم فی الذکر و الدعاء، شماره  -١
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گردید. آیا (کتاب) غیر عربی و (پیامبر) عربی؟ بگو قرآن  آیات آن توضیح و تبیین می
برای مؤمنان مایه راھنمایی و بھبودی است و اما برای غیرمؤمنان کری گوشھای 

 .»شوند ی آنان است، آنان کسانیند که از دور صدا زده میایشان و کور

ِينَ ٱ﴿ ْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُوُ�ُهم بِِذۡ�رِ  �َّ ِۗ ٱَءاَمُنوا َ� بِِذۡ�رِ  �َّ
َ
ِ ٱ�  ﴾٢٨ۡلُقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ

 .]۲۸[الرعد: 
 کنند. آورند و دلھایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می آن کسانی که ایمان می«

 .»گیرند ھان! دلھا با یاد خدا آرام می
 ج دادند؛ زیرا پیامبر اکرم به دعا، اھمیت خاصی می ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ترین مظاھر بندگی و مناجات با خداوند است؛ چنانکه  به آنھا آموخته بود که دعا از مھم
و خداوند نیز بندگانش را به دعا فرمان داده  .١»دعا عین عبادت است«فرموده است: 

پندارد که به  نماید و می ورزد و دعا را ترک می است و به کسی که استکبار می
 پروردگارش نیازی ندارد، ھشدار و وعید داده و فرموده است:

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن  �َّ ِعَباَدِ� �َۡسَتۡكِ�ُ
 .]۶۰[غافر:  ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

تر از  گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. کسانی که خود را بزرگ پروردگار شما می«

 .»دانند که مرا به فریاد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواھند گشت آن می

وَن ﴿گوید: علیه می /ابن کثیر  از روی تکبر از « .]٦٠[غافر:  ﴾َ�ۡن ِعَباَدِ� �َۡسَتۡكِ�ُ

ھمواره، برای اصحاب و یارانش از حاجت و  ج پیامبر اکرم .٢»زنند دعا و توحید، سر باز می
گفت تا در پناه ذکر و دعا  نیاز قلب به غذای ھمیشگی از قبیل ذکر، دعا و تالوت سخن می

آموخت که خواندن آنھا برای مسلمانان  از بیماریھا و آفتھا حفاظت شوند و اذکاری به آنان
در تمام مراحل زندگی در صبح و شام، ھنگام ورود یا خروج از منزل، به ھنگام وارد شدن 
به بازار یا وقت غذا خوردن و لباس پوشیدن و دیگر کارھای روزانه مستحب است، تا بدین 

به اصحاب  ج بر اکرموسیله از ھر بیماری و آفت مصون باشند و یکی از دعاھایی که پیام

ال اهل اال اهللا العظيم احلليم، ال اهل اال اهللا رب العرش العظيم «:و یارانش آموخت این بود

                                           
 .۱۴۷۹ابو داود، شماره  -١
 .۸۶، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 ٢٥٩  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

ھیچ معبودی جز « .١»ال اهل اال اهللا رب السماوات و رب االرض و رب العرش الكر�م

 خداوند بزرگ و شکیبا نیست. ھیچ معبودی جز خداوند نیست. پروردگار عرش بزرگ، ھیچ

 .»ار زمین و پروردگار عرش کریم استخدایی جز او وجود ندارد. پروردگار آسمانھا و پروردگ
به اصحاب و یاران خود تعلیم داد که ھنگام سختی و پریشانی و  ج پیامبر اکرم

بایست متوجه درگاه خداوند  آشفتگی خاطر و برای رسیدن به آرامش و امنیت می
 .٢نماید و او درماندگان را اجابت میگردید؛ چرا که خداوند با آنھاست 

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ �ِض� ٱَوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  لسُّ

َ
�ۡ 

َع  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ ُرونَ  �َّ ا تََذكَّ  .]۶۲[النمل:  ﴾٦٢َقلِيٗ� مَّ
کند، ھر گاه او را  را بر طرف میرسد و بال و گرفتاری  یا کسی که به فریاد درمانده می«

سازد. آیا معبودی با خداست واقعًا شما  به کمک طلبد و شما را جانشین زمین می

 .»گیرید بسیار کم اندرز می
داری و انجام امور نفلی اثر بزرگی در  بدون تردید ذکر، دعا، تالوت قرآن، شب زنده

وشتن چند صفحه و یاحتی تزکیه نفس و ارتقای روح دارد و امکان ندارد که با ن
چندکتاب این موضوع را به طور کامل بررسی نمود؛ بلکه این بخشی کوچک از یک کل 

 ای از دریا است. و قطره

 تربیت عقلی صحابه
داند، بنابراین،  ای مرکب از روح و جسم و عقل می قرآن کریم انسان را مجموعه

می فراگیر و ھمه جانبه بود. نسبت به اصحاب و یارانش، تعالی ج تعالیم پیامبر اکر
در راستای تربیت اصحاب و یارانش، به رشد و توان اندیشه و فکر و تدبر  ج پیامبر اکرم

توانست آنان را برای پذیرفتن مسئولیت  داد؛ چرا که تفکر و اندیشه می آنان، اھمیت می
دعوت  ھا را به تفکر و اندیشه ھای قرآن انسان دعوت به سوی خدا آماده کند و آیه

 فرماید: نماید؛ چنانکه خداوند می می

ْ ٱقُِل ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَماَذا ِ�  نُظُروا �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
َعن قَۡوٖ� �َّ  �ُُّذرُ ٱوَ  �َ�ُٰت ٱَوَما ُ�ۡغِ�  ۡ�

 .]۱۰۱ونس: ی[ ﴾١٠١يُۡؤِمُنونَ 

                                           
 .۱۵۴، ص ۷البخاری فی الدعوات، باب الدعا عند الکرب، ج  -١
 .۳۳۱، ص ۱منھج االسالم فی تزکیة النفس، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٦٠

 

ھا و زمین چه چیزھایی است؟ آیات و بیم دھندگان به حال بگو بنگرید در آسمان«

 .»خواھند ایمان بیاورند افتد که نمی سودمند نمیکسانی 
 فرماید: و خداوند می

�ِض ٱقُۡل ِسُ�واْ ِ� ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ�   نُظُروا

َ
ۚ ٱَكۡيَف بََدأ ُ ٱُ�مَّ  ۡ�َۡلَق ةَ ٱيُنِشُئ  �َّ

َ
ۚ ٱ لنَّۡشأ إِنَّ  �ِخَرةَ

َ ٱ ءٖ قَِديرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۲۰بوت: ک[العن ﴾٢٠َ�َ

کند؛  بنگرید و بنگرید که خدا چگونه در آغاز، موجودات را پدیدار میبگو در زمین «

 .»تچرا که خدا بر ھمه چیز توانا اس

نَزۡلَ�ٰهُ  ٌب كَِ�ٰ ﴿
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ بَُّرٓوا َدَّ ْ  َءاَ�ٰتِهِۦ ّ�ِ ْولُوا

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَوِ�ََتَذكَّ

َ
[ص:  ﴾٢٩ۡ�

۲۹[. 
ایم تا  برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده(ای محمد این قرآن) کتاب پر خیر و «

 .»ھایش بیندیشید و خردمندان پند گیرند درباره آیه

�َ�ٰنُ ٱ َينُظرِ فَلۡ ﴿ نَّا َصَبۡبَنا  ٢٤ۦٓ إَِ�ٰ َطَعاِمهِ  ۡ�ِ
َ
ا لَۡمآءَ ٱ� �َض ٱُ�مَّ َشَقۡقَنا  ٢٥َصّبٗ

َ
�ۡ 

ا �َبۡتَنا �ِيَها َحّبٗا ٢٦َشّقٗ
َ
 ٣٠وََحَدآ�َِق ُغۡلٗبا ٢٩َوَزۡ�ُتوٗنا َوَ�ۡٗ�  ٢٨وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا ٢٧فَأ

بّٗا
َ
نَۡ�ِٰمُ�مۡ  ٣١َوَ�ِٰكَهٗة َو�

َ
َ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َوِ�  .]۳۲-۲۴[عبس:  ﴾٣٢مَّ

به گونه انسان باید به غذای خویش بنگرد و درباره آن بیندیشد. ما آب را از آسمان «
ھا را  کنیم. در آن دانه شکافیم و از ھم باز می بارانیم، سپس زمین را می شگفتی می

رویانیم و انگورھا و گیاھان خوردنی و درختان زیتون و خرما و باغھای پر درخت و  می

 .»مندی شما و چھارپایان شما انبوه را و میوه و چراگاه را برای استفاده و بھره
رود بنابراین، محرومان از  ھم انسان و شرط تکلیف به شمار میعقل یکی از قوای م

شود، اما کسی که قوای  ای دیگر تکلیف از او ساقط می عقل بر اثر دیوانگی یا عارضه
 فرماید: و خدادادی او سالم باشد، مکلف و مسئول است؛ چنانکه خدا می  طبیعی

ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ُف َوَ� َ�قۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�ۡنُه َمۡ� 
ھای خداوندی است که به انسان ارزانی نموده است و انسان  عقل، یکی از نعمت

بر اساس  ج آن علم و دانش فرا بگیرد. بنابراین، پیامبر اکرم ۀتواند به وسیل می
قران برای تربیت صحیح عقل وضع نمود، تربیت اصحاب و یاران خود را ای که  برنامه
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 باشند: ترین نکات این برنامه امور ذیل می بر عھده گرفت. از مھم
پاکسازی عقل از مسلماتی که بر اساس گمان و تخمین یا تقلید و پیروی  -۱

 است:ھای ذیل از این کار بر حذر داشته  کورکورانه استوارند. قرآن کریم در آیه
 فرماید: چنانکه می

ۖ ٱِمۡن ِعۡلٍ�� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ۦَوَما لَُهم بِهِ ﴿ نَّ نَّ ٱ�نَّ  لظَّ  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�ۡغِ� ِمَن  لظَّ
 .]۲۸[النجم:  ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡ� 

کنند و ظن و  دانند و جز از ظن و گمان پیروی نمی ایشان در این باب چیزی نمی«

 .»گرداند نمینیاز از حق  گمان ھم بی
 ملزم نمودن عقل به اندیشیدن و تحقیق کردن:  -۲

 فرماید: خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَٖة  �َّ ن تُِصيُبوا

َ
ْ أ ْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓوا َءاَمُنٓوا

ٰ َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدِم�َ   .]۶[الحجرات:  ﴾٦َ�ُتۡصبُِحواْ َ�َ
اید، اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید درباره آن  ای کسانی که ایمان آورده«

گاھی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان  تحقیق کنید. مبادا به گروھی بدون آ

 .»شوید
 و تدبر در اسرار ھستی: فرا خواندن عقل به اندیشیدن -۳

 فرماید: خداوند می

َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَما َخلَۡقَنا ﴿ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ  ب

� ٱَوَما بَۡيَنُهَمآ إِ�َّ اَعةَ ٱ�نَّ  ۡ�َّقِ  ۡصَفحِ ٱ��َِيةٞۖ فَ  لسَّ
ۡفحَ ٱ  .]۸۵[الحجر:  ﴾٨٥ۡ�َِميَل ٱ لصَّ
گمان روز  ایم و بی حق نیافریدهما آسمانھا و زمین و آنچه در میان آنھا است جز به «

 .»باش  رسد؛ پس گذشت زیبایی داشته رستاخیز فرا می
به اندیشیدن در حکمت عبادات، معامالت، اخالق، آداب و روش کامل  عقل -۴

سایر احکامی که  ۀھای صلح، جنگ، در اقامت، سفر و دربار زندگی در حالت
خداوند برای بندگانش مشروع نموده، فرا خوانده شده است؛ چرا که تفکر و 

ھا  کمتاندیشیدن در مسائل فوق، موجبات رشد و ترقی عقل و آشنایی با این ح
گردد تا قانون و شریعت الھی را در زندگی اجرا  سازد و موجب می را فراھم می



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٦٢

 

نماید و از آن منحرف نشود و در نتیجه و به آرامش و سعادت واقعی برسد؛ 
 فرماید: چنانکه خداوند می

�َّ  َوَما لَُ�مۡ ﴿
َ
�  ْ ُ�لُوا

ۡ
ا تَأ ِ ٱ ۡسمُ ٱ ُذكِرَ  ِممَّ َم  �َّ ا َحرَّ َل لَُ�م مَّ َعلَۡيهِ َوقَۡد فَصَّ

ۡهَوآ�ِِهم بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� إِنَّ َر�ََّك  ۡضُطرِۡرُ�مۡ ٱَعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما 
َ
ُِضلُّوَن بِأ إَِ�ۡهِ� �نَّ َكثِٗ�� �َّ

 ِ ۡعلَُم ب
َ
 .]۱۱۹[األنعام:  ﴾١١٩لُۡمۡعَتِدينَ ٱُهَو أ

ه به ھنگام ذبح، نام خدا بر آن گرفته شده شما چرا باید از گوشت حیوانی نخورید ک«
است و حال آنکه خداوند گوشت حیواناتی را که بر شما حرام است به تفصیل بیان 
کرده است، مگر ناچار و درمانده شوید. بسیاری از مردم با ھوی و ھوسھای خود بدون 

گاھی سرگشته و گمراه می گ سازد. بی آ اه گمان پروردگارت از حال تجاوزکاران آ

 .»است
سنت خداوندی در مورد مردم در  ۀفرا خواندن عقل به تفکر و اندیشیدن دربار -۵

 طول تاریخ بشر:
قرآن کریم از اینکه مردم را به تفکر و اندیشمندان در مورد تاریخ اجداد، نیاکان و 

کند، این ھدف  خواند و سنتھای الھی را با امتھا و دولتھا بیان می گذشتگان آنان فرا می
 فرماید: نماید که از سرگذشت آنان، پند و عبرت بگیرند؛ چنانکه خداوند می دنبال میرا 

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  يََرۡوا

َ
ُٰهمۡ  قَۡرنٖ  ّمِن َ�ۡبلِِهم ِمن أ َّ� كَّ �ِض ٱ ِ�  مَّ

َ
ن  ۡ� َما لَۡم ُ�َمّ�ِ

رَۡسۡلَنا 
َ
َمآءَ ٱلَُّ�ۡم َوأ  ٱَعَلۡيِهم ّمِۡدَراٗر� وََجَعۡلَنا  لسَّ

َ
َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهۡم  نَۡ�ٰرَ ۡ�

نَا مِ 
ۡ
�َش�

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم بُِذنُو�ِِهۡم َوأ

َ
 .]۶[األنعام:  ﴾٦َ�ۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِ�نَ  نۢ فَأ
ایم. اقوام و  اید که پیش از ایشان چقدر از اقوام و ملتھا را ھالک کرده آیا ندیده«

قدرت و نعمتی که آن را به شما ایم.  ملتھایی که در زمین، قدرت و نعمت بدیشان داده
ایم و رود بارھایی در زیرشان (منازل و  ایم و بارانھای پیاپی برای آنان بارانده نداده

ایم و اقوام و ملتھای دیگری را  ایم. اما آنان را نابود ساخته کاخھای ایشان) روان کرده

 .»ایم پس از ایشان پدیدار کرده

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ ۡهلَۡكنَ  َ�مۡ  يََرۡوا

َ
ُٰهمۡ  قَۡرنٖ  ّمِن َ�ۡبلِِهم ِمن اأ َّ� كَّ �ِض ٱ ِ�  مَّ

َ
ن  ۡ� َما لَۡم ُ�َمّ�ِ

رَۡسۡلَنا 
َ
َمآءَ ٱلَُّ�ۡم َوأ نَۡ�ٰرَ ٱَعَلۡيِهم ّمِۡدَراٗر� وََجَعۡلَنا  لسَّ

َ
َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهۡم  ۡ�

نَا مِ 
ۡ
�َش�

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم بُِذنُو�ِِهۡم َوأ

َ
 .]۶[األنعام:  ﴾٦َ�ۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِ�نَ  نۢ فَأ
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اند، بدانگاه که ستم  ایم که پیش از شما بوده ما گروھھای زیادی را ھالک کرده«
اند و ارائه  اند و پیغمبرانشان نزد آنان دالئل روشن و معجزات آشکاری آورده کرده

اند که ایمان بیاورند. این چنین، گروه بزھکاران را  نمودند، ولی آنان جزء کسانی نبوده
دھیم، سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان و سرنشینان  یسزا م

 .»کنید تا بنگریم شما چگونه عمل میایم  زمین) کرده

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ِض ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ِينَ ٱَ�َينُظُرواْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ۡ� َشدَّ  �َّ

َ
ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�نُٓواْ أ

 ْ ثَاُروا
َ
�َض ٱِمۡنُهۡم قُوَّٗة َو�

َ
ا َ�َمُروَها وََجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم  ۡ� ۡ�َ�َ ِممَّ

َ
ٓ أ وََ�َمُروَها

 ِ ُ ٱَ�َما َ�َن  ۡ�َّيَِ�ِٰت� ٱب نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِمونَ  �َّ
َ
 .]۹[الروم:  ﴾٩ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ

اند تا ببینند که انجام کسانی که قبل از اینھا  ر زمین به سیر و سیاحت نپرداختهآیا د«
اند، چگونه شده است. آنھا از اینان قدرت بیشتری داشتند و زمین را بیشتر از  بوده

اینھا آباد کردند و پیامبران نزد آنان آیات روشن آوردند؛ پس خدا به آنان ظلم نکرد؛ 

 .»لم نمودندبلکه خودشان بر خویشتن ظ
دانند و به آن اھتمام  قرآن کریم برخالف بسیاری از فالسفه که عقل را مقدس می

افتند، به اصحاب و یاران پیامبر  ورزند و نھایتًا در حیرت و سر در گمی می خاصی می
دستور داد تا از عقل بر اساس موازین الھی کار بگیرند تا دچار حیرت و  ج اکرم

 ترین آثار عملی تربیت قرآنی عبارتند از: مھمسرگردانی نگردند. 
 الف: تربیت جسمی

بر اساس و اسلوب قرآن کریم برای تربیت بدنی و جسمی اصحابش  ج پیامبر اکرم
ای را که برای آن آفریده شده است، بدون افراط و تفریط و  کوشید تا بدن وظیفه می

 بدون برتری یکی از قوا بر دیگری، انجام دھد.
ھا و پرھیز از خبائث راھنمایی کرده  م بندگان خدا را به استفاده از پاکیزهقرآن کری

کنند، ازآن بر  است و کسانی را که نیازھای جسمی خود را به طور مشروع تأمین نمی
 فرماید: حذر داشته است؛ چنانکه می

َم زِ�َنَة ﴿ ِ ٱقُۡل َمۡن َحرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِِعَبادِه
َ
ّيَِ�ٰ ٱوَ  ۦأ ِيَن  لّرِۡزِق� ٱِمَن  تِ لطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

 �ِ ْ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَءاَمُنوا ُل  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱَخالَِصٗة يَۡوَم  �ُّ لَِقۡوٖ�  �َ�ٰتِ ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
 .]۳۲[األعراف:  ﴾٣٢َ�ۡعلَُمونَ 

(ای محمد) بگو چه کسی زینتھای الھی را که برای بندگانش آفریده است و «
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مواھب و روزیھای پاکیزه را تحریم کرده است. بگو این چیزھای پاکیزه برای ھمچنین 
افراد با ایمان در این جھان آفریده شده است. در روز قیامت اینھا ھمه در اختیار 

کنیم که  گیرند، این طور آیات خود را برای کسانی توضیح و تشریح می مومنان قرار می

گاھند و می  .»فھمند آ
سان ھنگامی قادر خواھد بود به وظایف خود از قبیل عبادات خدا و بدون تردید ان

جانشینی وی در زمین و آبادکردن آن بپردازد و با برادران دینی خود در راه نیکی و 
پرھیزگاری ھمکاری نماید که نیازھای جسمی را برطرف نماید. بنابراین، قرآن کریم 

 شمارد: نیازھای جسمی انسان را چنین بر می

 نیاز انسان به خوراک و نوشیدنی -۱

ْ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ ْ  َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا ْ َوٱ َوُ�ُوا ُ�وا ْۚ إِنَّهُ  ۡ�َ َ�  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
 .]۳۱[األعراف:  ﴾٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ 

بنوشید، ولی ای فرزندان آدم در ھر نمازگاه و عبادتگاه، خود را بیارایید و بخورید و «

 .»روی مکنید، خداوند اسرافکاران را دوست ندارد اسراف و زیاده

 نیاز انسان به لباس و مسکن -۲
ای که عورت را بپوشاند و بدن را از سرما و گرما  خداوند، پوشیدن لباس را به اندازه

حفاظت کند، واجب قرار داده است و عالوه بر آن، آنچه را که زینت و آرامش محسوب 
 شود به ھنگام رفتن به مسجد الزم قرار داده و فرموده است: می

ْ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ ْ  َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا ْ َوٱ َوُ�ُوا ُ�وا ْۚ إِنَّهُ  ۡ�َ َ�  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
 .]۳۱[األعراف:  ﴾٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ 

 نیاز انسان به مسکن و پناھگاه -۳
 فرماید: چنانکه می

ُ ٱوَ ﴿ نَۡ�ٰمِ ٱَجَعَل َلُ�م ّمِۢن ُ�ُيوتُِ�ۡم َسَكٗنا وََجَعَل لَُ�م ّمِن ُجلُودِ  �َّ
َ
ُ�ُيوٗتا  ۡ�

َ�ٰٗثا 
َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
ۡوَ�ارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
وَ�َها يَۡوَم َظۡعنُِ�ۡم َوَ�ۡوَم إِقَاَمتُِ�ۡم َوِمۡن أ �َۡسَتِخفُّ

 .]۸۰[النحل:  ﴾٨٠َوَمَ�ًٰعا إَِ�ٰ ِح�ٖ 
ھای  ھایتان را محل آرامش و آسایشتان گردانده و از پوست خدا است که خانه«
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چھارپایان چادرھایی برایتان ساخته است که در سفر و حضر خود آنھا را سبک 
یابید و از پشم و کرک و موی چھارپایان وسائل منزل و موجبات رفاه و آسایش  می

 .»کنید ھا استفاده میفراھم کرده است که تا مدتی از آن

 نیاز انسان به ازدواج و تشکیل خانواده -۴
برای این منظور، نکاح را مباح قرار داده و گاھی نیز آن را واجب کرده و زنا و روابط 

 فرماید: پنھانی مردان و زنان و لواط را حرام نموه است؛ چنانکه می

ِينَ ٱوَ ﴿ يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َُّهۡم  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظونَ  �َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ إِ�َّ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َتَ�ٰ ٱَ�َمِن  ٦َ�ۡ�ُ َملُوِم�َ 
ُ
-۵[المؤمنون:  ﴾٧ۡلَعاُدونَ ٱَوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

۷[. 
ز ھمسران یا کنیزان خود که کنند مگر ا و کسانی ھستند که عورت خود را حفظ می«

در این صورت جای مالمت ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این را دنبال کنند، از 

 .»آیند انسانھای تجاوز کار به شمار می

 نیاز انسان به سیادت و مالکیت -۵
خداوند، تملک مال و زمین را طبق ضوابط شرعی جایز قرار داده است؛ چنانکه 

 فرماید: خداوند می

ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱزِ�َنُة  ۡ�َُنونَ ٱوَ  لَۡماُل ٱ﴿ ۡ�َيا ٰلَِ�ُٰت ٱ ۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱوَ  �ُّ َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ثََواٗبا  ل�َّ
َمٗ� 

َ
 .]۴۶ھف: ک[ال ﴾٤٦وََخۡ�ٌ أ

ای که نتایج آنھا جاودانه  دارایی و فرزندان، زینت زندگی دنیایند و اما اعمال شایسته«

 .»پیشگاه پروردگار دارد و بھترین امید و آرزو استاست، بھترین پاداش را در 

 تحریم سیادت و رھبری ظلم و تجاوز به حقوق دیگران -۶
 فرماید: خداوند در این باره می

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ىٰ ٱ ِممَّ ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ َب � �َّ ۡو َكذَّ

َ
َ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

ٰلُِمونَ ٱ  .]۲۱[األنعام:  ﴾٢١ل�َّ
و چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ بندد یا دالئل او را تکذیب «

 .»شوند نماید، مسلمًا ستمکاران رستگار نمی می
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 فرماید: و می

بُواْ ﴿ ا َكذَّ َّمَّ ٰلِِمَ�  لرُُّسَل ٱَوقَۡوَم نُوٖح ل ۡ�َتۡدنَا لِل�َّ
َ
ۡغَرۡقَ�ُٰهۡم وََجَعۡلَ�ُٰهۡم لِلنَّاِس َءايَٗةۖ َوأ

َ
أ

ِ�ٗما
َ
 .]۳۷[الفرقان:  ﴾٣٧َعَذابًا أ

ایم، بدانگاه که  ایم و ایشان را عبرت مردمان ساخته و قوم نوح را غرق نموده«

 .»مای پیغمبران را تکذیب کردند. ما برای ستمگران عذاب دردناکی فراھم ساخته

 نیاز انسان به کار و موفقیت -۷
برای برآورده ساختن این ھدف، خداوند کار را بر اساس موازین شرعی واجب نموده 

ای که برای دیگران ضرری در بر نداشته باشد و مسلمانان را فرا خوانده  است به گونه
است تا سعی و تالش خود را در راستای برپایی دین و دعوت اسالمی و رسیدن به 

 فرماید: میایند؛ چنانکه خداوند ھای الھی در آخرت، ساماندھی نم وعده

ْ قَالُوٓ ﴿ وذِيَنا ا
ُ
ن َ�ۡبلِ  ِمن أ

َ
تَِيَنا أ

ۡ
ۚ  َما َ�ۡعدِ  َوِمنۢ  تَأ ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  قَاَل  ِجۡئتََنا

َ
 ُ�ۡهلَِك  أ

�ِض ٱ ِ�  َو�َۡسَتۡخلَِفُ�مۡ  َعُدوَُّ�مۡ 
َ
 .]۱۲۹[األعراف:  ﴾١٢٩َ�َينُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ  ۡ�

 :ایم، گفت پیش از آنکه به پیش ما بیایی و پس از آمدنت اذیت و آزار شده :گفتند«
امید است که پروردگارتان دشمنانتان را ھالک سازد و شما را در زمین جایگزین 

 .»کنید گرداند تا ببیند چگونه عمل می
ھای قرآن کریم، ارتباط علم با ایمان، ارتباطی محکم و استوار  در بسیاری از آیه

 فرماید: و عمل از اھمیت خاصی برخوردار است؛ چنانکه خداوند میاست 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡحَسَن َ�َمً�  ل�َّ
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
 ﴾٣٠إِنَّا َ� نُِضيُع أ

 .]۳۰ھف: ک[ال
اند، ما پاداش کسی را ھدر  اند و کارھای شایسته کرده کسانی که ایمان آورده«

 .»دھیم که کار نیکو کرده باشد نمی

 إِنَّ ﴿ و از انسان خواسته تا عمل و کار را به خوبی انجام دھد و فرموده است:
َ ٱ َّ�  ِ ُمُر ب

ۡ
 لُۡمنَكرِ ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱَوَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ�يَتآيِٕ ذِي  ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

� ٱوَ  ُرونَ  ۡ�َۡ�ِ  .]۹۰[النحل:  ﴾٩٠يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
دھد و از ارتکاب  خداوند به دادگری و نیکوکاری و نیز بخشش به نزدیکان دستور می«

کند.  گناھان بزرگ و انجام کارھای ناشایست و دست درازی و ستمگری نھی می
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 .»دھد تا اینکه پند گیرید خداوند شما را اندرز می

 ھااشتن از خودخواھی، سخن بیھوده گفتن و مغرور شدن به نعمتبر حذر د -۸

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
ِۢ  ِمن أ ۖ  بَِطَرۡت  قَۡرَ�ة  َ�ۡعِدهِمۡ  ّمِنۢ  �ُۡسَ�ن لَمۡ  َمَ�ِٰكُنُهمۡ  فَتِۡلَك  َمعِيَشَتَها

 .]۵۸[القصص:  ﴾٥٨ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱ َ�ۡنُ  َوُ�نَّا قَلِيٗ�ۖ  إِ�َّ 
اند و  ایم که در زندگی خود مست و مغرور شده ساختهچه مردمان زیادی را نابود «

ھای ایشان است که بعد از آن جز مدت  اند. این خانه طغیان و سرکشی پیشه ساخته

 .»ایم اندکی منزل و مسکن نگشته است وما خودمان مالک و صاحب آنھا شده
بر اساس آن، تربیت  ج موارد ذکر شده برخی از اصولی بودند که پیامبر اکرم

دار گردید. تا جسم بتواند سنگینی جھاد و  جسمی اصحاب و یاران خویش را عھده
مشکالت راه دعوت و دشواری زندگی را تحمل نماید. آن حضرت یارانش را بر اساس 

ای که پاکسازی و تزکیه روح و روشن کردن  ای زیبا و فراگیر تربیت نمود؛ برنامه برنامه
گردید تا از انسان شخصیت اسالمی،  را شامل میعقلھا و محافظت جسمھا و تقویت آن 

اش،  شده ممتاز و متوازنی آماده کند؛ چنانکه آن حضرت در تحقق به اھداف تعیین
 موفق گردید.

 بر اساس مکارم اخالق و زدودن رذائل ج تربیت اصحاب و یاران پیامبر اکرم
بدون  درست ۀاخالق خوب و خصلتھای نیکو، بخش مھمی از عقیده است و عقید

با روشھای گوناگونی برای تربیت  ج یابد. از این رو، رسول الله اخالق نیک، تحقق نمی
اخالقی اصحاب و یاران خویش در نظر گرفت، بر این اساس آنچه از قرآن بر او نازل 

نمود و آنھا بعد از شنیدن و اندیشیدن در آن، به  شد، برای آنھا تالوت می می
 د.کردن رھنمودھای آن عمل می

ھای  ھای نازل شده در دوران مکی به این نتیجه خواھیم رسید که آیه با تدبر در آیه
ھای اخالقی و تصفیه و پاک کردن  این دوره بر تشویق و برانگیخته نمودن به خوبی

کنده است. پیامبر اکرم روح از اموری حرکت آن را به سوی خدا منحرف می  ج سازد، آ
؛ چنانکه ١ه امت، در باالترین درجه اخالقی قرار داشتنیز به عنوان رھبر و خیر خوا

 فرماید: خداوند می

                                           
 .۶۵ - ۶۴ی نشر الدعوه، ص اھمیة الجھاد ف -١
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 .]۴[القلم:  ﴾٤�نََّك َلَعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿
 .»تو دارای خوی سترگ ھستی«

داد، دستور خدا  بدان فرمان می ج آید که آنچه پیامبر اکرم از معنی آیه چنین بر می
کرد؛ خداوند از آن نھی کرده بود. یعنی تو دارای اخالقی ھستی  بود و از آنچه نھی می

روایت است که وقتی  لو از عایشه  ١که به خاطر آن خداوند تو را با قرآن برگزیده است
و خداوند ھمه  ٢»اخالق او قرآن بود«پرسیده شد، گفت:  ج در مورد اخالق پیامبر اکرم

 جمع نموده بود؛ چنانکه به ایشان فرمود: ج ھای اخالقی را در وجود رسول الله خوبی

ِ  ۡلَعۡفوَ ٱُخِذ ﴿ ُمۡر ب
ۡ
ۡعرِۡض َعِن  ۡلُعۡرِف ٱَوأ

َ
 .]۱۹۹[األعراف:  ﴾١٩٩ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱَوأ

پوشی  گذشت داشته باش و آسانگیری کن و به کار نیک دستور بده و از نادانان چشم«

 .»کن
مجاھد در معنی این آیه گفته است: یعنی در برخوردھا و رفتارھای مردم، گذشت را 

گیری نما و کنجکاوی و بررسی از حقیقت  پیشه کن و عذرھایشان را بپذیر و آسان

ِ ﴿الھی:  ۀ. ابن عباس در مورد فرمود٣درونشان را رھا کن ُمۡر ب
ۡ
 .]١٩٩[األعراف:  ﴾ۡلُعۡرِف ٱَوأ

 ۀشامل تمامی کارھای معروف به ویژه توحید است که سر لوحگوید: این امر  می
باشد و بعد از آن حقوق بندگی و حقوق بندگان است و در ادامه  میکارھای معروف 

ۡعرِۡض َعِن ﴿فرمود: 
َ
. یعنی ھر »و از جاھالن روی بگردان« .]١٩٩[األعراف:  ﴾ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱَوأ

خردانه رفتار مکن و به این  کرد، در مقابل او بیخردانه با تو رفتار  بیگاه جاھل و نادانی 
 فرماید: الھی عمل نما که می ۀگفت

ِينَ ٱ لرَّ�ٱوَِعَباُد ﴿ �ِض ٱَ�ۡمُشوَن َ�َ  �َّ
َ
قَالُواْ  ۡلَ�ِٰهلُونَ ٱَهۡوٗنا �َذا َخاَطَبُهُم  ۡ�

 .]۶۳[الفرقان:  ﴾٦٣َسَ�ٰٗما
روند و ھنگامی که نادانان،  زمین راه میاند که آرام روی  و بندگان رحمان کسانی«

 .»گویند گردانند و سالم می دھند، از آنان روی می ایشان را مخاطب قرار می
بر اساس موازین و دستورات الھی بود و اصحاب و یاران  ج اخالق پیامبر اکرم

                                           
 .۶۵۳، ص ۲تھذیب مدارج السالکین، ج  -١
 .۱۸، ص ۱۴تفسیر طبری، ج  -٢
 .۶۵۵، ص ۲تھذیب مدارج السالکین، ج  -٣
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خویش را نیز بر اساس اخالق نیک و شایسته، تربیت نمود و آنان را در این راستا 
ھیچ چیزی در ترازوی اعمال مؤمن در «کرد؛ چنانکه فرمود:  تشویق نمود و ترغیب می

تر از خوبی اخالق نیست و خداوند از کسی که زشت خوی و  روز قیامت سنگین
در مورد عملی که بیش از ھر  ج ھمچنین از پیامبر اکرم .١»ناسزاگو باشد، بیزار است

رسیدند؟ فرمود: تقوای الھی و اخالق سازد پ عمل دیگری مردم را وارد بھشت می
کند، پرسیدند؟  خوب. ھمچنین از عملی که بیش از ھر عملی انسان را وارد جھنم می

و برای اصحاب و یاران خویش بیان کرد که:  ٢فرمود: دھان شما و شرمگاه
ترین شما به من در قیامت، کسی است که  ترین شما نزد من و نزدیک ب محبو«

گویان و  ھتر باشد و ناپسندترین و دورترین شما به من در قیامت، یاوهاخالقش از ھمه ب

 .٣»ورزند زنند و تکبر می کلف حرف مینی ھستند که با کنایه و با ت کسا
ای  ش فایدهزند بدون اینکه حرفھای شود که زیاد حرف می به کسی گفته می ثرثار:

 دینی در برداشته باشد.
خواھد  زند و می زند و الف می کسی که با کنایه و زبان درازی حرف می متشدق:

نشأت گرفته از  ج تربیتی پیامبر اکرم ۀبرتری خود را به رخ دیگران بکشد. این شیو
کرد.  منھج قرآنی بود که بر اساس آن اخالق و عبادات و عقاید را با ھم عرضه می

و مسلمانان  ج ت و خداوند به پیامبر اکرمارتباط اخالق و عقیده در قرآن خیلی واضح اس

هَ إِالَّ اهللا«دستور داد تا از نظر اخالقی پایبند  باشند و عالوه بر آن اخالق دوران  »الَ إِلَ
جاھلیت را برای برحذر بودن مؤمنان بیان نموده است. بنابراین، محکوم کردن اخالق 

ھمراه با محکوم نمودن و صفات از روزھای نخست بعثت تا آخرین روزھای بعثت، 
 اعتقادات جاھلی توام بود.

 ۀشود و به جنب آخرین روزھای بعثت ثانوی در دین محسوب نمی ۀاخالق، مسئل
خاصی از رفتار انسانی منحصر نیست؛ بلکه اخالق، محوری از محورھای رفتار انسانی 

ایمان  است که شامل مظاھر گوناگون رفتار بشر است و اخالق، نماد عملی اعتقاد و
باشد؛ زیرا ایمان فقط عبارت از احساساتی که درون ضمیر و وجدان آدمی  صحیح می

                                           
 .۲۰۰۲، باب ما جاء فی حسن الخلق، شماره ترمذی، کتاب البر و الصلة -١
 .۲۰۰۴شمارۀ  ھمان، -٢
 .۲۰۱۸ ھمان، باب ما جاء فی معالی االخالق، شماره -٣
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پنھان باشد، نیست؛ بلکه ایمان عالوه بر آن، رفتاری است عملی و آشکار که اگر کسی 
پس ایمان کجاست؟!  :دارای چنین شرایطی نبود و یا بر عکس آن روبرو شدیم، باید پرسید

توان ادعا نمود که ارزشی  ثیری بر رفتار بیرونی نداشته باشند، میو اگر ایمان درونی تأ
و . بنابراین، از دیدگاه قرآن بر ارتباط اخالق و عقیده، ارتباطی محکم ١نخواھد داشت

توان به این آیه اشاره نمود که خداوند  ناگسستنی است که در تأیید این مدعا می
 فرماید: می

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ أ ِينَ ٱوَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ  للَّۡغوِ ٱُهۡم َعِن  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ُمۡعرُِضونَ  ِ َ�ٰعِلُونَ  �َّ َكٰوة ِينَ ٱوَ  ٤ُهۡم لِلزَّ إِ�َّ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظونَ  �َّ
ُهۡم َ�ۡ�ُ مَ  يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َوَرآَء َ�ٰلَِك  ۡ�َتَ�ٰ ٱَ�َمِن  ٦لُوِم�َ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ِينَ ٱوَ  ٧ۡلَعاُدونَ ٱفَأ َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعونَ  �َّ

َ
ِينَ ٱوَ  ٨ُهۡم ِ� َّ�  ٰ ُهۡم َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٩َصلََ�ٰتِِهۡم ُ�َافُِظونَ 
ُ
ِينَ ٱ ١٠ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱأ ۡم �ِيَها هُ  ۡلفِۡرَدۡوَس ٱيَِرثُوَن  �َّ

ونَ   .]۱۱-۱[المؤمنون:  ﴾١١َ�ِٰ�ُ
مسّلمًا مؤمنان پیروز و رستگارند کسانی که در نمازشان خشوع و خضوع دارند و «

کسانی ھستند که از (کردار) بیھوده و (گفتار) یاوه، روی گردانند و کسانی ھستند که 
مگراز کنند  کنند و کسانی ھستند که عورت خود را حفظ می زکات مال بدر می

ھمسران یا کنیزان خود که در این صورت جای مالمت ایشان نیست وھر کس دنبال 
شود و کسانی ھستند که در  غیر از این دو صورت باشد، پس تجاوز کار محسوب می

اند و کسانی ھستند که مواظب  امانتداری خویش امین و در عھد خود بر سر پیمان
عادت) و فراچنگ آورندگان (بھشت) باشند. آنان مستحقان (س نمازھای خود می

 .»کنند و جاودانه در آن خواھد ماند ھستند. آنان بھشت برین را تملک می

قَۡد ﴿شود:  به اینکه رستگاری از آن مؤمنان است، شروع می با تأکید» فتح« ۀسور
ۡفلََح 

َ
به راستی که مؤمنان رستگارند؛ سپس صفات و  .]١[المؤمنون:  ﴾١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ

دارد و جنبه اخالقی مؤمنان را آشکار  ویژگیھای این مؤمنان را به طور مفصل بیان می
ھای اخالقی از جھتی نتیجه و  کند که این عبادت نماید و به طور واضح اشاره می می

 ۀباشند و از جھتی دیگر ایمان، رفتاری ملموس است که بیانگر عقید ثمره ایمان می

                                           
 .۱۳۰دراسات قرآنیه، محمد قطب، ص  -١
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 باشد. پنھانی می
مؤمنان، این است که در نمازشان فروتن ھستند؛ پس فروتنی در نماز اولین صفت 

عبادت و اتصالش با پروردگار عالم،  ۀنخستین مظھر مؤمن صادق است که نماز و لحظ
گیرد و این امر بیانگر ارتباط راستین واقعی وی با خدا است که این  با خشوع انجام می

پس سیمای مؤمنان را با رفتاری دیگر رسد؛ س ارتباط در ھنگام نماز به اوج خود می
نماید و آن این است که آنھا از لغو و بیھودگی روی گردانند؛ زیرا  توصیف و ستایش می

زداید و به آن حیاتی تازه  ایمان واقعی، بیھودگی و عبث پنداشتن امور را از زندگی می
به معنی  بخشد؛ البته جدی بودن ای مصمم و جدی می بخشد و به مؤمنان روحیه می

گیری و ارتباط برقرارکردن با دیگران نیست؛ بلکه ھدف این است که کار  انزوا و گوشه
دار آن  لغو و بیھوده با احساس به بزرگی امانتی که انسان در برابر آفریدگارش، عھده

است، سازگار نیست و ھمخوانی ندارد. بنابراین شایسته است که مؤمنان پذیرای حقی 
 در مالھایشان (زکات) گذاشته است. باشند که خداوند

عالوه بر آن مومنان باید در روابط جنسی و اجتماعی ملزم به اطاعت دستورات 
ھایی که با خدای خویش  خداوند باشند و به حدود الھی و امانت و عھد و پیمان

که نشأت گرفته از قرآن و  ج اند، وفادار باشند. اخالق اصحاب و یاران پیامبر اکرم بسته
 گردید. واقعی عقیده و عبادت آنان محسوب می ۀبود، نتیج ج سنتھای پیامبر اکرم

کند  قرآن کریم صفات و خصوصیات آنان را به عنوان مؤمنان واقعی چنین بیان می
دارند و بر آن مداومت و از آن  که آنان ھمیشه عبادت پروردگار و نماز را به پا می

باشند؛  د و دارای مکارم اخالقی زیادی میپردازن نمایند و زکات می پاسداری می
گاھی به نماید،  ھمچنین قرآن کریم بر اساس مناسبتھا و معیارھایی که ایجاب می

کند؛ چنانکه  میھای اخالقی را تبیین  پردازد و گاھی جنبه تشریح و توضیح عبادت می
 نماید: در سوره ذاریات پرھیزگاران در عبادت را چنین توصیف می

﴿ ٓ ْ  إِ�َُّهمۡ  َر�ُُّهمۚۡ  َءاتَٮُٰهمۡ  َءاِخِذيَن َما ۡلِ ٱَ�نُواْ قَلِيٗ� ّمَِن  ١٦ُ�ِۡسنِ�َ  َ�ٰلَِك  َ�ۡبَل  َ�نُوا َّ� 
ِ  ١٧َما َ�ۡهَجُعونَ  ۡسَحارِ ٱَو�

َ
آ�ِِل  ١٨ُهۡم �َۡسَتۡغِفُرونَ  ۡ� ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ ّلِلسَّ

َ
َوِ�ٓ أ

 .]۱۹-۱۶ات: ی[الذار ﴾١٩لَۡمۡحُرومِ ٱوَ 
دارند چیزھایی را که پروردگارشان بدیشان مرحمت فرموده باشد؛ چرا  دریافت می«

خفتند و در  اند. آنان، اندکی از شب می که آنان پیش از آن از زمره نیکوکاران بوده
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کردند. در اموال و دارایی آنان حق و سھمی برای  سحرگاھان درخواست آمرزش می

 .»گدایان و بینوایان تھیدست بود
 کند: ھای اخالقی خردمندان را چنین بیان می ر سوره رعد جنبهو د

ّ�َِك ﴿ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َما َّ�

َ
َ�َمن َ�ۡعلَُم �

َ
ْولُواْ  ۡ�َقُّ ٱأ

ُ
ُر أ ۚ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ ٰٓ�َ�ۡ

َ
َكَمۡن ُهَو أ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
ِينَ ٱ ١٩ۡ� ِ ٱيُوفُوَن بَِعۡهِد  �َّ ِينَ ٱوَ  ٢٠لِۡميَ�ٰقَ ٱَوَ� يَنُقُضوَن  �َّ يَِصلُوَن َمآ  �َّ

َمَر 
َ
ُ ٱأ ن يُوَصَل َوَ�ۡخَشۡوَن َر�َُّهۡم َوَ�َخافُوَن ُسوَٓء  ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
ِينَ ٱوَ  ٢١ۡ�َِسابِ ٱأ واْ  �َّ َصَ�ُ

ْ  بۡتَِغآءَ ٱ قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱوَۡجهِ َرّ�ِِهۡم َوأ � وََعَ��ِ  لصَّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم ِ�ّٗ ْ ِممَّ نَفُقوا

َ
َيٗة َوَ�ۡدرَُءوَن َوأ

 ِ ّيَِئةَ ٱ ۡ�ََسَنةِ ٱب ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم ُ�ۡقَ�  لسَّ
ُ
ارِ ٱأ  .]۲۲-۱۹[الرعد:  ﴾٢٢�َّ

داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است،  پس آیا کسی که می«
کنند و کسانی که  ھمانند کسی خواھد بود که نابیناست، تنھا خردمندان درک می

دارند پیوندھایی را که خدا به حفظ آنھا دستور داده است و از پروردگارشان  میبرقرار 
ترسند و از محاسبه بدی (که در قیامت به سبب گناھان داشته باشند) ھراسناک  می
ورزند و نماز را چنانکه باید  باشند و کسانی که به خاطر پروردگارشان شکیبایی می می
بخشند و خرج  پنھان و آشکار می ۀایم، به گون ن دادهخوانند و از چیزھایی که بدیشا می
دارند. عاقبت نیک (که بھشت  ھا را از میان بر می ھا، بدی کنند و با انجام نیکی می

 .»تاست) از آن ایشان اس
وفاداری، برقراری پیوند خویشاوندی، صبر و  :با اینکه بیشتر اوصاف فوق از قبیل

، اما باید توجه داشت که خصوصیات فوق ١ن استاخالقی خردمندا ۀانفاق بیانگر جنب
باشند که ھمزمان معنی عبادت و پرھیزگاری را  ھم اخالق مدنی و ھم اخالق ربانی می

آیند که  کنند و درصدد انجام اموری بر می در بر دارند. پس آنان به پیمان خدا وفا می
 مور، ترس و خشیت خدا است:آنھا از انجام این ا ۀخداوند به آنان دستور داده است و انگیز

 .]٢١[الرعد:  ﴾ۡ�َِسابِ ٱَوَ�ۡخَشۡوَن َر�َُّهۡم َوَ�َخافُوَن ُسوَٓء ﴿

 .»ترسند و از بدی حساب، ھراس دارند از پروردگارشان می«
 و رضامندی خدا را در نظر دارند

 .]٢٢[الرعد:  ﴾وَۡجهِ َرّ�ِِهمۡ  بۡتَِغآءَ ٱ﴿

                                           
 .۱۲۳، قرضاوی، ص العباده فی االسالم -١
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رفتار خود به پاداش الھی چشم امید دارند و از و در تمام مسائل مربوط به اخالق و 
عبادت را بخشی  ج ترسند. آخر االمر اینکه اصحاب و یاران پیامبر اکرم روز قیامت می

دانستند؛ چرا که عبادت یعنی نسبت به عھد خدا وفادار بودن و سپاس  از اخالق می
احترام قائل شدن ھایی که خدا داده است و  گفتن در مقابل نعمت و اعتراف به خوبی

ھای اخالقی محسوب  تعظیم و بزرگداشت است. این امور از ارزش ۀبه کسی که شایست
باعث شده بود تا اخالق آنان  ج . ایمان واقعی اصحاب و یاران پیامبر اکرم١گردند می

ربانی و الھی گردد و امید و آرزو داشتن به قیامت موجب استمرار و استحکام آن گردد 
آنان کسب رضایت و خشنودی و پاداش الھی بود. از این رو آنان برای  و ھدف نھایی

رسیدن به چنین مقصودی، راستگویی و امانتداری و وفاداری به پیمانھایشان و صبر در 
ترھا و احترام به  برابر مشکالت و لبیک به ندای درماندگان و مھربان با کوچک

ر نیک را در تمام امور زندگی رعایت خود ساخته بودند و این رفتا ۀترھا را پیش بزرگ
ای جز به دست آوردن رضای الله و پاداش نیک، نداشتند. خداوند  نمودند و انگیزه می

 فرماید: نیز به آنان پاداش نیک داد؛ چنانکه می

﴿ ٰ ُ ٱ ُهمُ فََوقَٮ وٗر� ۡ�َۡومِ ٱَ�َّ َ�ٰلَِك  �َّ ٗة َوُ�ُ ٮُٰهۡم نَۡ�َ واْ َجنَّٗة  ١١َولَقَّ وََجَزٮُٰهم بَِما َصَ�ُ
 .]۱۲-۱۱[اإلنسان:  ﴾١٢وََحرِ�ٗر�

دارد و ایشان را به  به ھمین خاطر خداوند آنان را از شر و بالی آن روز محفوظ می«
اند، خداوند بھشت و جامه  رساند و در برابر صبری که نموده خرمی و شادمان می

 .»کند ریشمین را پاداششان میاب
اخالق مؤمن از آنجا که معیار اخالقش در انتخاب فضایل و ترک رذایل و آنچه 

نماید، امر و نھی خداوند است و  آید و یا از آن خودداری می درصدد آنجام آن بر می
توانند انسان را به سر منزل مقصود برسانند، عبادت  وجدان و عقل عرف به تنھایی نمی

تواند معصوم و به دور از خطا باشد و چه بسا  گردد؛ چرا که وجدان نمی وب میمسح
. عقل نیز ٢افراد و گروھھایی که وجدان آنان به انجام کارھای زشت راضی شده است

ھا و  ھا، گرایش به تنھایی کافی نیست؛ زیرا محاسبات عقل تحت تأثیر محیط، ظرفیت
التی دارد و در ھر نسل و ھر منطقه، عرف گیرد. عرف نیز چنین ح تمایالت قرار می

                                           
 .۵۹۱الوسیطة فی القرآن کریم، ص  -١
 .۲۵۶االیمان و الحیاة، قرضاوی، ص  -٢
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ای حاکم است، از این رو اخالق انسان مؤمن، باید نشأت گرفته از منبع معصوم و  ویژه
 .١تأثیرناپذیر از ھر عاملی باشد

اخالق در تربیت نبوی امری ھمه جانبه و فراگیر بود که سایر امور مربوط به انسان و 
گرفت. مثًال اخالق نماز، فروتنی و خشوع، اخالق  میاحساسات و اندیشه او را در بر 

گویی و بیھودگی اخالق امور جنسی پایبندی به حدود و محرمات  سخن، پرھیز از یاوه
روی و پرھیز از افراط و تفریط است و اخالق زندگی  خدا و اخالق رفتار با دیگران میانه

ورت انجام بگیرند. اخالق اجتماعی این است که امور اجتماعی جامعه با رایزنی و مش
خشم نیز عبارت است از گذشت و بزرگواری. اخالق برخورد با دشمن متجاوز نیز عبارت 
است از ایستادن در مقابل متجاوز. خالصه اینکه ھیچ امری از زندگی مسلمانان را 

توان بدون فلسفه و اخالق دانست. مگر اینکه اخالقی وجود دارد که آن را تنظیم  نمی
 اید.نم می

مفھوم اخالق از دیدگاه قرآن این است که رعایت نمودن آن برای کسب رضایت 
خداوند است نه انسان مثًال راستگویی، وفاداری، پرھیز از امور حرام در روابط جنسی، 

ھایی ھستند که برای خشنودی خدا و  گذشت، بخشیدن و انتقام ستمگر، ھمه عبادت
ای نیستند که با بشر برای  انجام این امور معامله گیرند. از روی ترس و تقوا انجام می
ایست که برای رضایت خداوند انجام  گیرند؛ بلکه معامله سود و زیان دنیوی انجام می

 فرماید: ؛ چنانکه خداوند می٢گیرد می

ْ بِهِ ﴿ �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
َم َر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�ۡمۖ � تُۡل َما َحرَّ

َ
� ْ ۖ وَ  ٔٗ َشۡ�  ۦقُۡل َ�َعالَۡوا ِ ا يۡنِ ٱ�  ۡلَ�ِٰ�َ

ُۡن نَۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ  ۡوَ�َٰدُ�م ّمِۡن إِۡمَ�ٰٖق �َّ
َ
ْ أ ۖ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا إِۡحَ�ٰٗنا

ْ  اَما َظَهَر ِمۡنهَ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَوَما َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ  ۡ�َّقِ

ٮُٰ�م بِهِ  ْ َماَل  ١٥١لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ِ  ۡ�َتِيمِ ٱَوَ� َ�ۡقَرُ�وا  ب
ِ�َ  لَِّ� ٱإِ�َّ

هُ  ُشدَّ
َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
ْ  ۥۚ أ ۡوفُوا

َ
ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۡلَكۡيَل ٱَوأ َ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ  ۡلقِۡسِط� ٱب

ۖ �َذا قُۡلُتۡم  ْ ٱفَ وُۡسَعَها � َو�َِعۡهِد  ۡعِدلُوا ِ ٱَولَۡو َ�َن َذا ُقۡرَ�ٰ ٮُٰ�م  �َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ۡوفُوا
َ
أ

ُرونَ  ۦبِهِ  نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتِقيٗما فَ  ١٥٢لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
َ
ۖ ٱَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا  لسُّ

                                           
 .۵۹۲الوسیطة فی القرآن کریم، ص  -١
 .۱۳۹دراسات قرآنیه، ص -٢



 ٢٧٥  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  [األنعام:  ﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۦٮُٰ�م بِهِ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ  ۦۚ َ�َتَفرَّ
۱۵۱-۱۵۳[. 

 :بگو بیایید چیزھایی را برایتان بیان کنم که پروردگارتان برای شما حرام نموده است«
اینکه ھیچ چیزی را شریک خدا نکنید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از 

دھیم و به گناھان کبیره نزدیک نشوید،  می ترس فقر نکشید. ما شما را و آنھا را روزی
خواه آشکار باشد و خواه پنھان و کسی را که خداوند (ریختن خونش را) حرام کرده 
است، نکشید. اینھا اموری ھستند که خداوند به گونه موکد شما را بدانھا توصیه 

احسن  کند تا آنھا را بفھمید و خردمندانه عمل کنید و به مال یتیم جز به نحو می
رسد و پیمانه و ترازو را به تمام  نزدیک مشوید تا آن گاه که یتیم به رشد کامل خود می

و کمال و دادگرانه مراعات دارید و ما ھیچ کس را به انجام چیزی جز به اندازه تاب و 
سازیم و ھنگامی که سخنی گفتید، دادگری کنید ھر چند  توانش موظف نمی

خدا وفادار باشید. اینھا چیزھایی است که خدا شما را به  خویشاوندان باشد و به پیمان
کند تا اینکه متذکر شوید و پند بگیرید. این راه مستقیم من است؛ از آن  آنھا توصیه می

پیروی کنید و از راھھای متفرق پیروی مکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) 

 .»دساز پراکنده می
و کسانی که  ج برای اصحاب و یاران پیامبر اکرماین پیمان اخالقی فراگیری است 

اخالقی، بخشی از  ۀنمایند و این شیو از آنان برای رسیدن به رضایت خداوند، تبعیت می
 توان آنھا را از ھم جدا دانست. یعقیده است که نم

گیرد و قرآن کریم نیز با بر شمردن آن به  امور مرتبط ھمه جوانب را در بر می
ادت و پاداش الھی و یا عذاب دردناک به آن اعتبار و اھمیتی فوق عنوان دین و عب

انعام به این  ۀھای ذکر شده سور العاده بخشیده است و با تفکر و اندیشیدن در آیه
ھای پنجگانه است. (شامل چیزھایی که منافع  نتیجه خواھیم رسید که شامل ضرورت

متوجه نمودن  ج پیامبر اکرم . ھدف دعوت١دین و دنیای انسانھا وابسته به آن است)
ھای فوق شامل  مردم به اھداف شریعت و محافظت بر ضرورتھای پنجگانه بود. آیه

 موارد زیر ھستند:
 باشند؛ چنانکه فرمود: اظت دین میھایی که ضامن حف توجه ویژه به ضرورت -الف

 .]٣٦[النساء:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ ﴿

                                           
 .۸، ص ۲الموافقات، شاطبی، ج -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٧٦

 

 .»نکنید که چیزی را انباز خدا«
 فرماید: و ھمچنین می

نَّ َ�ٰ ﴿
َ
ۖ فَٱ ُمۡسَتِقيٗما ِصَ�ِٰ�  َذاَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن  لسُّ َ�َتَفرَّ

 .]۱۵۳[األنعام:  ﴾َسبِيلِهِ 
و این راه راست من است؛ پس از آن پیروی کنید و از راھھای مختلف پیروی نکنید «

 .»سازند پراکنده و دور میکه شما را از راه خدا 
از آنجا که پایه و اساس ھیچ دینی بر اساس شرک ورزیدن به خدا بنا نگردیده است، 
لذا خداوند، دستور داد تا تنھا او را پرستش نمایند و از راه راست که باطل به آن راه 

ی ھای شیطانی بر حذر داشت؛ زیرا راھھا ندارد، پیروی کنند و آنھا را از پیروی راه
ھای  ھا و امیال نفس و وسوسه شیطان، رویگردانی از دین خدا و پیروی از خواسته

با عمل نمودن به دین و جھاد نمودن در راه آن و  ج و پیامبر اکرم ١شیطان است
 .٢دعوت دادن به آن از دین خدا پاسداری نمود

 حفاظت نفس انسانی؛ چنانکه فرمود: × ب

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ۡوَ�َٰدُ�مۡ  ُتلُٓوا
َ
 .]۳۱[اإلسراء:  ﴾إِۡمَ�ٰقٖ  َخۡشَيةَ  أ

 .»فرزندانتان را از ترس فقر نکشید«

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱ ُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
 .]۳۳[اإلسراء:  ﴾ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

 .»و نفسی را که خداوند کشتن آن را حرام نموده نکشید، مگر به حق«
ھایی پیشنھاد نمود که ضامن حفظ  وضع نمود و راه از این رو شریعت، قوانینی

مثًال حرمت تعدی بر جان خود یا دیگران و مسدودکردن راھھایی که به  ٣جانھا بشود
 .٤انجامند، مانند قصاص و پرداخت خونبھا و تشویق به عفو در قصاص و غیره قتل می

 حفاظت نسل و پاسداری از نسب: × ج

 .]۱۵۱[األنعام:  ﴾َوَما َ�َطنَ  اَما َظَهَر ِمۡنهَ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱَوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿

                                           
 .۱۸۸دکتر محمد الیوبی، ص مقاصد الشریعه،  -١
 .۱۹۴ھمان، ص  -٢
 .۲۷، ص ۴الموافقات، ج  -٣
 .۲۱۲مقاصد الشریعه، ص  -٤



 ٢٧٧  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 .»دو به کارھای ناشایست خواه پوشیده باشند خواه آشکار، نزدیک مشوی«
ای دیگر، آن را فاحشه و   ترین گناه و کار ناشایست، زنا است که خداوند در آیه بزرگ

 کار زشت خوانده و فرموده است:

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ۖ ٱ َرُ�وا  .]۳۲[اإلسراء:  ﴾٣٢َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ
حفاظت نسل از محورھای اساسی در زندگی و از اسباب آبادانی زمین است و با 

شوند و نسل  یابد و دشمنان از آن بیمناک می حفاظت نسل، توان رزمی امت رشد می
منزلت واقعی خویش را به دست خواھد  اسالمی، با حمایت و پشتیبانی از دین، مقام و

آورد و این عمل موجبات حفاظت از نسل و ناموس و آبرو و مالش را فراھم خواھد 
آورد. بنابراین، شریعت اسالم، پاسداری از نسل را مقرر داشته و از موانع سالمتی نسل 

 .١بر حذر نموده و اصول و ضوابط مھمی در این مورد وضع کرده است
 و پاسداری مال:حفاظت  ×ح 

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ِ  ۡ�َتِيمِ ٱ َماَل  َرُ�وا  ب
هُ  لَِّ� ٱإِ�َّ ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
 .]۳۴[اإلسراء:  ﴾ِ�َ أ

و به مال یتیم جز به نحو احسن نزدیک نشوید تا آن گاه که یتیم به رشد کامل خود «

 .»رسد می
 و فرموده است:

ۡوفُواْ ﴿
َ
ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ۡلَكۡيَل ٱَوأ  .]١٥٢[األنعام:  ﴾ۡلِقۡسِط ٱب

 .»و ترازو را به تمام و کمال دادگرانه مراعات دارید«
تجاوز از نظر شریعت، از وسایل حفظ مال و تلف ننمودن آن است و حدود و 
قوانینی برای حفاظت مال از قبیل: حد دزدی، حد راھزنی، ضمانت و غرامت چیزھای 

ال، نوشتن وامھا و گواه گرفتن بر آن، شناساندن و اعالم تلف شده، مشروعیت دفاع از م
 .٢ اند و احکام دیگر در دوران مدنی وضع گردید ای که پیدا شده ه اشیاء گمشد

حفاظت عقل: حفاظت از عقل و خرد نیز مطلوب است؛ چون مکلف بودن به  × د
موارد یاد شده جز برای کسی که عقلش سالم است ممکن نیست و کسی که از نظر 

 د:دار انجام این امور گردد. چنانکه فرمو تواند عھده عقلی دچار مشکل گردد، نمی

                                           
 .۲۵۷ھمان، ص  -١
 .۲۸۷ھمان، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٧٨

 

. از نظر اسالم انجام ھر عملی ١اهللا اعلم)(و  »باشد که خرد ورزید« ﴾لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعِقلُونَ ﴿
و این گونه قرآن کریم  .٢که موجبات مختل گشتن عقل را فراھم آورده حرام است

را بر اساس عقاید و عبادات و اخالق و مقاصد  ج ھمزمان اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ستی و بندگی نماید. اخالق رّبانی از قرآن کریم با تأکید بر یگانه پر شریعت تربیت می
گیرد. این تأکید اساسی است به حقایق و اصول این برنامه و آیین  خدا سرچشمه می

 شوند: قرآنی که بدین صورت خالصه می
ارزشھا و  ۀکنند تنھا خداوند منبع ھمه قوانین است و فقط او قانونگذار و تعیین -۱

 ند.معیارھای اخالقی است که با فطرت ھماھنگ و با عقل سالم مطابقت دار
 ۀاخالق نه تنھا دینی است که باید بدان پایبند بود؛ بلکه اصلی از اصول برنام -۲

توان آن را تنھا به ارزشھای فردی و آداب اجتماعی و  الھی است و نمی
 ھای فرھنگی خالصه نمود. سلیقه

اخالق عبارتست از ارزشھایی اساسی در زندگی انسان که شایسته است به  -۳
اھمیت داده شود تا طاغوتیان آن را کم اھمیت جلوه استقرار و ثبات آنھا 

 .٣ندھند و آن را برحسب امیال و مصالح خود تطبیق ندھند
نظیر است که باالترین رھنمودھا را در زمینه  قرآن کریم حاوی بسیاری از آداب بی

ترین و  اسراء، جامع ۀھای سور دھد؛ مثًال، آیه فضایل و روابط فردی و اجتماعی ارائه می
 پردازد: ھایی است که به بیان خصلتھای نیکو و زشت می ترین آیه کامل

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿
َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا يۡنِ َو�ِٱ إِيَّاهُ  إِ�َّ ا َ�ۡبُلَغنَّ ِعنَدَك  ۡلَ�ِٰ�َ ۚ إِمَّ ًنا  ۡلِكَ�َ ٱإِۡحَ�ٰ

 ٓ َُّهَما ُهَما فََ� َ�ُقل ل ۡو ِ�َ
َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
َُّهَما قَۡوٗ� َكرِ�ٗما أ ّفٖ َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما َوقُل ل

ُ
 ٢٣أ

ّلِ ٱلَُهَما َجَناَح  ۡخفِۡض ٱوَ   ٢٤َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ�� رَۡ�ُۡهَماٱَوقُل رَّّبِ  لرَّۡ�َةِ ٱِمَن  �ُّ
ْ َ�ٰلِِحَ� فَإِنَّهُ  ۡعلَُم بَِما ِ� ُ�ُفوِسُ�ۡمۚ إِن تَُ�ونُوا

َ
�ُُّ�ۡم أ ِ  ۥرَّ ٰ�َِ� َ�َن ل َّ�

َ
�ۡ

هُ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَوَءاِت َذا  ٢٥َ�ُفوٗر� بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لِۡمۡسِك�َ ٱوَ  ۥَحقَّ ۡر َ�ۡبِذيًرا لسَّ إِنَّ  ٢٦َوَ� ُ�َبّذِ
رِ�نَ ٱ ْ إِۡخَ�َٰن  لُۡمَبّذِ َ�ِٰطِ�� ٱَ�نُٓوا ۡيَ�ٰنُ ٱَوَ�َن  لشَّ ا ُ�ۡعرَِضنَّ  ٢٧َكُفوٗر� ۦلَِرّ�ِهِ  لشَّ �مَّ

                                           
 .۱۸۹ھمان، ص  -١
 .۲۳۶ھمان، ص  -٢
 .۴۳۳ - ۴۲۵المنھج القرآنی فی التشریع، عبدالستار فتح سعید، ص  -٣



 ٢٧٩  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

ۡيُسوٗر� بۡتَِغآءَ ٱَ�ۡنُهُم  َُّهۡم قَۡوٗ� مَّ ّ�َِك تَرُۡجوَها َ�ُقل ل َوَ� َ�َۡعۡل يََدَك  ٢٨رَۡ�َةٖ ّمِن رَّ
ُۡسوًرا ۡلبَۡسِط ٱَمۡغلُولًَة إَِ�ٰ ُ�ُنقَِك َوَ� تَۡبُسۡطَها ُ�َّ  إِنَّ َر�ََّك  ٢٩َ�َتۡقُعَد َملُوٗما �َّ

ۚ  لّرِۡزَق ٱيَۡبُسُط  َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ  ٣٠َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� ۦَ�َن بِعَِبادِهِ  ۥإِنَّهُ  لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر
ُۡن نَۡرزُُ�ُهۡم �يَّاُ�ۡمۚ إِنَّ َ�ۡتلَُهۡم َ�َن ِخۡ�  ۡوَ�َٰدُ�ۡم َخۡشَيَة إِۡمَ�ٰٖق� �َّ

َ
َوَ�  ٣١ا َكبِٗ�� ٔٗ أ

 ْ ۖ ٱَ�ۡقَرُ�وا ْ  ٣٢َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَوَ� َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ� 
 ِ  ب

� ٱإِ�َّ  ۥإِنَّهُ  ۡلَقۡتِل� ٱُسۡلَ�ٰٗنا فََ� �ُۡ�ِف ّ�ِ  ۦَوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َ�َقۡد َجَعۡلَنا لَِوِ�ِّهِ  ۡ�َّقِ
ْ َماَل  ٣٣َ�َن َمنُصوٗر� ِ  ۡ�َتِيمِ ٱَوَ� َ�ۡقَرُ�وا  ب

حۡ  لَِّ� ٱإِ�َّ
َ
هُ ِ�َ أ ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ  ۥۚ َسُن َح�َّ

 ِ ۡوفُواْ ب
َ
ۡوفُواْ  ٣٤وٗ�  ُٔ َ�َن َمۡ�  ۡلَعۡهدَ ٱإِنَّ  ۡلَعۡهدِ� ٱَوأ

َ
ِ  ۡلَكۡيَل ٱَوأ  ۡلقِۡسَطاِس ٱإَِذا ِ�ُۡتۡم َوزِنُواْ ب

وِ�ٗ�  لُۡمۡسَتقِيِم� ٱ
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
نَّ ِعۡلٌمۚ إِ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  ٣٥َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡمعَ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ�  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
�ِض ٱَوَ� َ�ۡمِش ِ�  ٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

َ
�ۡ 

�َض ٱَمرًَحاۖ إِنََّك لَن َ�ۡرَِق 
َ
َباَل ٱَولَن َ�ۡبلَُغ  ۡ� ِعنَد  ۥُ�ُّ َ�ٰلَِك َ�َن َسّيُِئهُ  ٣٧ُطوٗ�  ۡ�ِ

 .]۳۸-۲۳ [اإلسراء: ﴾٣٨َرّ�َِك َمۡكُروٗها
پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید ھر گاه «

یکی از آن دو یا ھر دویشان نزد تو، به سن پیری برسند، به آنان اف مگو و بر سر 
ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع و مھربانی را 

ر و بگو: پروردگارا! آنان را مرحمت فرما ھمان گونه که آنان در برایشان فرود آو
گاه کوچکی مرا تربیت و بزرگ نموده تر بدان چیزھایی است که در  اند. پروردگارتان آ

کاران ھمیشه  ای باشید او در حق توبه گذرد. اگر افراد شایسته و بایسته درونتان می
تمند و وامانده در راه را بپردازید و بخشنده بوده است. حق خویشاوندان را و حق مس

و شیاطین بسیار  گمان اسراف کاران برادران شیاطینند به ھیچ وجه اسراف مکن. بی
ناسپاس پروردگار خود ھستند و اگر از آنان به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که امید 

د را بر بدان داری، روی بگردانی با ایشان محترمانه و مھربانانه سخن بگو. دست خو
العاده گشاده مساز که سبب شود  گردن خویش بسته مدار(بخیلی مکن ) و آن را فوق

گمان پروردگارت  از کار بمانی و مورد مالمت قرار گیری و سخت و غمناک گردی. بی
دارد و روزی ھر کس را که بخواھد  روزی ھر کس را که بخواھد فراوان و گسترده می

گاه و بیناست و فرزندانتان را از گرداند؛ چرا که  کم و تنگ می خدا از بندگان خود آ
گمان کشتن ایشان  دھیم. بی ترس فقر و تنگدستی نکشید،؛ ما آنان و شما را روزی می
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گناه بزرگی است و به زنا نزدیک نشوید که گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوه است 
کرده است. ھر کس که  و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را، جز به حق، حرام

ایم. ولی نباید او ھم در کشتن  مظلومانه کشته شود به صاحب خون او قدرت داده
شونده است و در مال یتیم تصرف نکنید مگر  گمان صاحب خون یاری اسراف کند، بی

رسد و به عھد و پیمان خود وفا  ای که بھتر باشد تا اینکه یتیم به سن بلوغ می به شیوه
زنید،  شود. ھنگامی که چیزی را به پیمانه می ه عھد و پیمان پرسیده میکنید؛ چرا ک

آن را به تمام و کمال پیمانه کنید و با ترازوی درست (اشیاء را) وزن کنید که این کار 
گاھی، بی سرانجام بھتر و نیکوتری دارد. از چیزی دنباله گمان  روی مکن که از آن ناآ

گیرد و در روی زمین  وی از آن قرار میچشم و گوش و دل ھمه مورد پرس و ج
توانی زمین را بشکافی و به بلندای کوھھا  متکبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا که تو نمی

 .»رود برسی، ھمه این بدیھا نزد پروردگارت زشت به شمار می
ھای اخالقی قرار داده  خداوند متعال، توحید و یگانه پرستیدن خدا را در رأس برنامه

عدالت، انصاف و چرا که توحید سرمنشاء فضایل اخالقی است و توحید موجبات است؛ 
گردانی از توحید در مرحله  رویگونه که اعراض و  سازد ھمان راستگوبودن را فراھم می

شود که انسان از روی تکبر، از پذیرفتن  کند و باعث می نخست، سوء اخالق ایجاد می
بر مجادله به باطل برای چیره شدن و شھرت و  حق و پیروی پیامبران سرباز زند و یا

آیند و انسان را از سعادت  تقلید از عرف و عادات جاھلی، بر اثر سوء اخالق به وجود می
 دارند. دنیا و آخرت باز می

ھای اخالقی متعددی را در مورد امور خانواده مانند: نیکی  ھای بعدی، شیوه آیه
م در این مورد که بیانگر اوج نیکوکاری و وفاداری ھای الز کردن به پدر و مادر و توصیه

ھایی در مورد امور  ھای ناتوان و توصیه ھستند، نیکی کردن به خویشاوندان و انسان
ھای معتدالنه  مالی و نھی از اسراف و باده دستی و تشویق به انفاق و سخاوت با شیوه

 گردد؛ چنانکه فرمود: را یادآور می

َ�ِٰطِ�� ٱَ�نُوٓاْ إِۡخَ�َٰن  لُۡمبَّذِرِ�نَ ٱإِنَّ ﴿ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَ�َن  لشَّ  .]۲۷[اإلسراء:  ﴾٢٧َكُفوٗر� ۦلَِرّ�ِهِ  لشَّ
گمان اسراف کاران، دوستان شیاطینند و شیاطین بسیار ناپسند پروردگار خود  بی«

 .»ھستند
ی از این عمل تصویری  خداوند متعال نیز از آزمندی و بخل ورزیدن از انفاق با ارائه

 زشت، نھی کرده است:
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 .]۲۹[اإلسراء:  ﴾َدَك َمۡغلُولًَة إَِ�ٰ ُ�ُنقَِك يَ  َعۡل َوَ� َ�ۡ ﴿

 .»دست خویش را بر گردن خود بسته مدار«
خواھد تا  سپس قرآن کریم از کسانی که توانایی مالی برای کمک به دیگران ندارند می

 ھترین وجه با مستضعف برخورد کند.با سخن نیک و ب

ا ﴿ ۡيُسوٗر� بۡتَِغآءَ ٱ َ�ۡنُهمُ  رَِضنَّ ُ�عۡ �مَّ َُّهۡم قَۡوٗ� مَّ ّ�َِك تَرُۡجوَها َ�ُقل ل  ﴾٢٨رَۡ�َةٖ ّمِن رَّ
 .]۲۸[اإلسراء: 

و اگر از آنان به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که امید بدان داری روی بگردانی با «

 .»ایشان مھربانانه و محترمانه سخن بگو
ای بسیار مؤثر در بھبود روابط مردم با یکدیگر است؛ بلکه از بخششی  و این توصیه

که منت گزاردن و اذیت کردن به دنبال داشته باشد،خیلی باالتر قرار داده شده است. 
رحمی، نداشتن عطوفت و عاطفه و  سپس از دیگر مظاھر اخالق بد مانند: سنگدلی، بی

گناه سخن گفته  قی است و به ویژه قتل دختران بیاز قتل که نماد تمام رذائل اخال
شده است؛ چرا که قتل جنایتی ھولناک است که پاداش آن قصاص است ولی اسالم بر 
آن است تا بر اساس فضایل اخالقی، مانع قتل و زنده به گور کردن دختران گردد و در 

تند، از اذھان آنان دانس این صدد بود تا این عقیده را که آنان دختران را باعث فقر می

ُۡن نَۡرزُُ�ُهۡم �يَّاُ�مۡ ﴿فرماید:  بزداید، چنانکه می ما شما را و آنھا را « .]٣١[اإلسراء:  ﴾�َّ

 .»دھیم روزی می
ای بود  جاھالنهھای اجتماعی ھدف اسالم از طرح فضایل اخالقی، از بین بردن ارزش

 که در آن زمان رواج یافته بود.
کند. زنا، خیانتی اخالقی است که اساس آن  ھای فوق، از زنا نھی می ھمچنین آیه

پاکدامنی و تجاوز و دست درازی به نوامیس و حرمتھاست و ھدف آن، از بین بردن 
ھا نیز امر به  آیهھای واالی انسانی است. مضامین اعتنایی به سایر ارزش شرافت و بی

کاری و تکبر است؛ مثًال، به  از خیانت و بیھودهامانتداری و جدیت و فروتنی و نھی 
حفاظت مال یتیم تا وقتی که به رشد کامل خود برسد و به وفاداری و ھمچنین به 

دھد که اینھا نماد امانتداری ھستند و عکس  رعایت تکمیل کیل وزن و ترازو فرمان می
جزو وظایف آنھا دارد و از تجسس افراد در اموری که  آن خیانت است و به جدیت وا می

گاھی ندارند باز می  دارد: نیست و از آن آ
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ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ُف َوَ� َ�قۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]۳۶[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�ۡنُه َمۡ� 
گاھی، بی از چیزی دنباله« گوش و دل ھمه مورد  گمان چشم و روی مکن که از آن ناآ

 .»گیرند پرس و جوی از آن قرار می
کاری یعنی مشغول شدن انسان به آنچه که از آن نھی شده است  معنای واقعی بیھوده

شود که انسان حدود و قدر و منزلت خود را بشناسد و تکبر و  و تواضع و فروتنی باعث می
 حماقت، دست درازی بکند:شود که انسان بر اساس جھالت و سبکسری و  غرور باعث می

�ِض ٱ ِ�  ِش َوَ� َ�مۡ ﴿
َ
�َض ٱَمرًَحاۖ إِنََّك لَن َ�ۡرَِق  ۡ�

َ
َباَل ٱَوَلن َ�ۡبلَُغ  ۡ�  ﴾٣٧ُطوٗ�  ۡ�ِ

 .]۳۷[اإلسراء: 
توانی زمین را بشکافی  و در روی زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا که تو نمی«

 .»ھا برسیوبه بلندای کوه
 فرمود: و در پایان

﴿ ٰ ٓ  لَِك َ� ا ۡوَ�ٰٓ  ِممَّ
َ
ِ ٱَوَ� َ�َۡعۡل َمَع  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱَك ِمَن َر�ُّ  إَِ�َۡك  أ [اإلسراء:  ﴾إَِ�ًٰها َءاَخرَ  �َّ

۳۹[. 
آمیزی است که پروردگارت به تو وحی کرده است و ھرگز با  ھا از امور حکمت این«

  .»خداوند معبود دیگری را انباز مکن
این رھنمودھا را حکمت نامید و آنھا را با فرا خواندن به توحید  بدین صورت خداوند،

و نھی از شرک به پایان رساند؛ چنانکه دعوت الھی با توحید آغاز گردید؛ زیرا ایمان 
آوردن به خدا، کلید تمامی خوبیھا و محافظ آنھا است و کفر ورزیدن به او، کلید و 

 .١ھر بدی و شر است ۀانگیز

 بر اساس داستانهای قرآنی ج یاران پیامبر اکرمتربیت اصحاب و 
داستانھای قرآنی سرشار از مواعظ و حکمتھا و اصول عقیدتی و توجیھات اخالقی و 

ھای قرآن،  باشند. داستان ھا می آموز از سرگذشت امتھا و ملت ھای عبرت شیوه
؛ چرا نگاران اھمیت داشته باشند سرگذشت تاریخی محضی نیستند که فقط برای تاریخ

ھای قرآنی سرشار از توحید، علم، خوبیھای اخالقی، دالیل عقلی و تحلیل و  که داستان

                                           
 .۴۳۳منھج القرآنی للتشریع، ص  -١
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باشند و برای اثبات این مدعا داستان حضرت  انگیز می یادآوری و گفتگوھای شگفت
نماییم و علمای  نکات اخالقی ارزشمندی است، ذکر می ۀیوسف را که در برگیرند
گیرد مگر با وجود مصلحان و  وضعیت امت، سامان نمی«اند:  اخالق و دانشمندان گفته

مردان فعال و رھبران فاضلی که شرایط و اخالق الزم را داشته باشند. پس اگر مصلح، 
اند  پیامبری باشد؛ باید دارای چھل خصلتی باشد که علمای اخالق و حکما بیان داشته

پیامبر دارای آن شرایط ھایی نیست که  و اگر پیامبر نباشد، نیازمند شرایط و خصلت
ھم  جامع صفات کامل و جمال پیامبران بود و از آنجا که یوسف است؛ یوسف 

پیامبر و ھم پادشاه بود، بنابراین سیره ایشان برای خردمندان برای انتخاب افراد 
شایسته در امور مربوطه، الگویی مناسب است و با ختم سلسله پیامبران، سیزده خصلت 

شماریم تا  بایست دارای آن باشد را بر می که رھبر مدینه فاضله میھایی  از خصلت
اندیشند و تذکری باشد برای کسانی که  عبرتی باشد برای کسانی که در قرآن می

 .١درصدد دستیابی به نیکیھا ھستند

 فاضله عبارتند از: ۀترین ویژگیھای رھبر مدین مھم
تسلط داشته باشد و قوای پاکدامنی و کنترل مسائل شھوانی: تا بر خویشتن  -۱

 اش کامل گردد: جسمی

وٓءَ ٱ َ�ۡنهُ  ِ�َۡ�َِف  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ۚ ٱوَ  لسُّ وسف: ی[ ﴾لُۡمۡخلَِص�ٱِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  ۡلَفۡحَشآَء
۲۴[. 
 .»ما بود ۀما چنین کردیم تا بال و زنا را از او دور سازیم، او از بندگان پاکیزه و برگزید«

 م تا بتواند خود را کنترل نماید:ھنگام خشبردبار بودن به  -۲

ْ قَالُوٓ ﴿ َق  َ�َقدۡ  �َۡ�ِۡق  إِن ا خٞ  َ�َ
َ
ُۥ أ َ�ََّها يُوُسُف ِ� َ�ۡفِسهِ  �َّ

َ
َولَۡم ُ�ۡبِدَها  ۦِمن َ�ۡبُلۚ فَأ

َ�ٗ�اۖ وَ  ٞ مَّ نُتۡم َ�ّ
َ
ُ ٱلَُهۡمۚ قَاَل أ ۡعلَُم بَِما تَِصُفونَ  �َّ

َ
 .]۷۷وسف: ی[ ﴾٧٧أ

(برادران یوسف) گفتند اگر او دزدی کرده است، برادری قبل از خود داشته که آنھا «
کرده است. یوسف ناراحتی را درون خود پنھان کرد و نگذاشت از آن  او نیز دزدی می

گاه تر از چیزی است که بیان  مطلع شوند. گفت: شما مقام و منزلت بدی دارید و خدا آ

 .»دارید می

                                           
 .۳۱۰، ص ۹تفسیر القاسمی، ج  -١
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 تندخوئی در جای خود:استفاده از نرم خوئی و  -۳

زَُهم ِ�ََهازِهِمۡ ﴿ ا َجهَّ وِ�  ۡ�ُتوِ� ٱ قَاَل  َولَمَّ
ُ
ٓ أ ِ�ّ

َ
َ� تََرۡوَن �

َ
�ِيُ�ۡمۚ �

َ
ٖخ لَُّ�م ّمِۡن أ

َ
بِأ

۠ َخۡ�ُ  ۡلَكۡيَل ٱ نَا
َ
تُوِ� بِهِ  ٥٩لُۡم�ِلِ�َ ٱَو�

ۡ
فََ� َكۡيَل لَُ�ۡم ِعنِدي َوَ�  ۦفَإِن لَّۡم تَ�

 .]۶۰-۵۹: وسفی[ ﴾٦٠َ�ۡقَرُ�ونِ 
و ھنگامی که (با بار و بنه وتوشه) آنھا را آماده ساخت، گفت: برادر پدری خود را نزد «

دھم و بھترین میزبانم؟ و  بینید که من پیمانه را به تمام و کمال می من آورید مگر نمی
دھم و دیگر پیش من  اگر او را نزد من نیاورید، ھیچ گونه گندم و حبوباتی به شما نمی

 .»نیائید
 بدین صورت با نرمی سخنان خود را آغاز کرد و با شدت، پایان داد.

 اعتماد به نفس با توکل به پروردگار: -۴

ٰ َخَزآ�ِِن  ۡجَعۡلِ� ٱقَاَل ﴿ �ِض� ٱَ�َ
َ
 .]۵۵وسف: ی[ ﴾٥٥إِّ�ِ َحفِيٌظ َعلِيمٞ  ۡ�

نگھدار گفت: مرا سرپرست اموال و محصوالت زمین کن؛ چرا که من بسیار حافظ و «

گاه (از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می باشم  .»و بس آ
قوت حافظه: تا بتواند گذشته را به یاد بیاورد و سیاستھا را کنترل کند و امور  -۵

 مردم را بداند:

﴿ ٓ ْ  يُوُسَف  إِۡخَوةُ  ءَ وََجا  .]۵۸وسف: ی[ ﴾٥٨ُمنِكُرونَ  ۥۡم وَُهۡم َ�ُ َ�َعَرَ�هُ  َعلَۡيهِ  فََدَخلُوا
یوسف به پیش یوسف آمدند و ایشان را شناخت، ولی آنان وی را و برادران «

 .»نشناختند
توانمندی قوه مخیله و تصور: تا بتواند امور را به طور کامل، واضح و روشن  -۶

 بازگو نماید:

َحَد َعَ�َ َكۡوَكٗبا وَ ﴿
َ
يُۡت أ

َ
بَِت إِّ�ِ َر�

َ
� �ِيهِ َ�ٰٓ

َ
ۡمَس ٱإِۡذ قَاَل يُوُسُف ِ�  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ
ۡ�ُتُهۡم ِ� َ�ِٰجِدينَ 

َ
 .]۴وسف: ی[ ﴾٤َر�
آن گاه که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! من در خواب دیدم که یازده ستاره و «

 .»کنند ھمچنین خورشید و ماه در برابرم سجده می
 آمادگی برای کسب دانش و دوست داشتن و مسلط بودن بر آن: -۷

َبۡعُت ٱوَ ﴿ َّ�  ِ ُّۡ�َِك ب ن �
َ
ٓ أ ِ ٱِملََّة َءابَآءِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ َما َ�َن َ�َا ِمن  �َّ
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� َ�ٰلَِك ِمن فَۡضِل  ءٖ ِ ٱَ�ۡ ۡ�َ�َ  �َّاِس ٱَعلَۡيَنا َوَ�َ  �َّ
َ
َ�  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]۳۸وسف: ی[ ﴾٣٨�َۡشُكُرونَ 
ام. ما را نسزد که  م و اسحاق و یعقوب پیروی کردهو من از آئین پدران خود ابراھی«

چیزی را انباز خدا کنیم. این لطف خداست در حق ما و در حق ھمه مردمان ولیکن 

 .»کنند بیشتر مردمان سپاسگزاری نمی

وِ�ِل  لُۡمۡلكِ ٱ ِمنَ  َءاتَۡيَتِ�  َرّبِ قَدۡ ﴿
ۡ
َحادِيِث� ٱوََعلَّۡمَتِ� ِمن تَأ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطَر  ۡ�  لسَّ

�ِض ٱوَ 
َ
نَت َوِ�ِّ  ۡ�

َ
ۡ�َياٱِ�  ۦأ ِ  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ ۡ�ِۡقِ� ب

َ
ٰلِِح�َ ٱتََوفَِّ� ُمۡسلِٗما َو�  ﴾١٠١ل�َّ

 .]۱۰۱وسف: ی[
گاه ساخته پروردگارا! تو بخشی از حکومت به من داده« ای.  ای و مرا از تعبیر خوابھا آ

در دنیا و آخرت ھستی. مرا مسلمان  ای آفریدگار آسمان و زمین! تو سرپرست من

 .»بمیران و به صالحان ملحق گردان
آمیز با ضعفا: چنانکه، با آن دو جوانی که با او در زندان بودند،  برخورد شفقت -۸

 د و آنان را چنین خطاب قرار داد:با فروتنی رفتار نمو

ۡجنِ ٱ َ�ِٰحَ�ِ َ�ٰ ﴿ ِم  لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ ٱَءأ ارُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ �َّ وسف: ی[ ﴾٣٩ۡلَقهَّ

۳۹[. 
 .»ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بھتراند یا خدای یگانه چیره«

 آنھا گفتگو کرد: و در امور دین و دنیایشان با

﴿ 
ۡ
وِ�لِهِ  تُۡرزَقَانِهِۦٓ  َطَعامٞ  �ِيُكَماقَاَل َ� يَأ

ۡ
تُُ�َما بَِتأ

ۡ
�َِيُكَماۚ َ�ٰلُِكَما  ۦإِ�َّ َ�بَّ�

ۡ
ن يَأ

َ
َ�ۡبَل أ

 ِ � إِّ�ِ تََرۡ�ُت ِملََّة قَۡوٖ� �َّ يُۡؤِمُنوَن ب ٓ ا َعلََّمِ� َرّ�ِ ِ ٱِممَّ َّ�  ِ ُهۡم  �ِخَرةِ ٱَوُهم ب
 .]۳۷وسف: ی[ ﴾٣٧َ�ٰفُِرونَ 

گاه « گفت پیش از آنکه جیره غذایی شما به شما برسد، شما را از تعبیر خوابتان آ

 .»ساختخواھم 
آورند و روز  ام که به خدا ایمان نمی من از کیش گروھی دست کشیده :و گفت

 واپسین را قبول ندارند.
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 فرماید: آنھا نیز سخنان او را تایید نمودند؛ چنانکه قرآن می

ۡجنَ ٱَوَدَخَل َمَعُه ﴿ ۡعِ�ُ َ�ۡٗرۖ� َوقَاَل  لّسِ
َ
َرٮِٰ�ٓ أ

َ
ٓ أ َحُدُهَمآ إِّ�ِ

َ
ٓ  �َخرُ ٱَ�َتَيانِ� قَاَل أ إِّ�ِ

ُ�ُل 
ۡ
� تَأ ِ� ُخۡ�ٗ

ۡ
ۡ�ُِل فَۡوَق َرأ

َ
َرٮِٰ�ٓ أ

َ
ۡ�ُ ٱأ وِ�لِهِ  لطَّ

ۡ
إِنَّا نََرٮَٰك ِمَن  ۦٓۖ ِمۡنُهۖ نَّبِۡئَنا بَِتأ

 .]۳۶وسف: ی[ ﴾٣٦لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ
ھمراه یوسف زندانی شدند؛ یکی از آن دو گفت: من درخواب دیدم (که دو جوان، «

فشارم و دیگری گفت: من درخواب دیدم که نان بر سر دارم و  انگور برای) شراب می
گاه کن که تو را از زمره نیکوکاران خورن پرندگان از آن می د، ما را از تعبیر آن آ

 .»بینیم می
 عفو و گذشت با وجود قدرت انتقام: -۹

ۖ ٱ َعلَۡيُ�مُ  �َب قَاَل َ� َ�ۡ�ِ ﴿ ُ ٱَ�ۡغفُِر  ۡ�َۡوَم رَۡحُم  �َّ
َ
ِٰ�ِ�َ ٱلَُ�ۡمۖ وَُهَو أ وسف: ی[ ﴾٩٢ل�َّ

۹۲[. 
گونه سرزنش و توبیخی نیست به شما در میان نیست خداوند  امروز ھیچ :و گفت«

 .»ترین مھربانان است بخشاید؛ چرا که او مھربان شما را می
 میل و خویشاوندان:و بزرگداشت فا اکرام -۱۰

ْ ٱ﴿ ۡهلُِ�ۡم  ۡذَهُبوا
َ
تُوِ� بِأ

ۡ
ِت بَِصٗ�� َو�

ۡ
ِ� يَأ

َ
ٰ وَۡجهِ أ ۡلُقوهُ َ�َ

َ
بَِقِميِ� َ�َٰذا فَ�

ۡ�َِع�َ 
َ
 .]۹۳وسف: ی[ ﴾٩٣أ
این پیراھن مرا با خود ببرید و آن را بر چھره او (پدرم) بیندازید تا بینا گردد و ھمه «

 .»بیاوریدخانواده خود را نزد من 
و این  :قوت بیان و شیوایی در تعبیر خواب پادشاه و جذب دلھای راعی و رعیت -۱۱

 فصاحت نشأت گرفته از علم و دانش خدادادی بود:

ا َ�ََّمهُ ﴿ ِم�ٞ  ۡ�َۡومَ ٱقَاَل إِنََّك  ۥفَلَمَّ
َ
ۡ�َنا َمِكٌ� أ  .]۵۴وسف: ی[ ﴾َ�َ

ما بزرگوار و مورد اطمینان و  وقتی که با او صحبت نمود گفت: از امروز تو در پیش«

 .»اعتمادی
 فراست و حسن تدبیر: -۱۲

ٗبا ِسنِ�َ  َسۡبعَ  رَُعونَ قَاَل تَزۡ ﴿
َ
ا  ُس�ُبلِهِۦٓ  ِ�  فََذُروهُ  َحَصد�ُّمۡ  َ�َما َد� إِ�َّ قَلِيٗ� ّمِمَّ

ُ�لُونَ 
ۡ
 .]۴۷وسف: ی[ ﴾٤٧تَأ
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خورید  اندکی که میکنید، جز  گفت باید ھفت سال پیاپی بکارید و آنچه را که درو می«

 .»در خوشه نگاه دارید
ای استوار و محکم است؛  ھای قرآنی با اخالق، رابطه داستان ۀشکی نیست که رابط

ھای قرآنی عالوه بر تذکر و تشویق به اخالق واال که برای فرد،  زیرا اھداف داستان
نادرست و خانواده، جماعت، دولت، ملت و تمدن مفید باشد. منع نمودن از اخالق 

شود. اصحاب و یاران  ھا می ھا و ملت ناشایستی است که سبب نابودی و فروپاشی امت
ھای قرآنی بود، زندگی  بر اساس تعالیم ایشان که مبنای آن آموزه ج پیامبر اکرم

نمودند. ذکر چنین تعالیمی، بخشی از اخالق قرآنی بود که آن را  خویش را سپری می
م و قصد بررسی کامل و ھمه جانبه آن را نداشتم. طبعًا سنت و به عنوان مثال ارائه داد

نبوی و قرآنی در  ۀنیاز به تفصیل و بیان بیشتری دارد و برنام ج رھنمود پیامبر اکرم
انگیز است؛ چون این شیوه از سوی پروردگار  نظیر و شگفت ای بی مورد اخالق، شیوه

 ھای آن عبارتند از: خی از ویژگیجھانیان و دارای ویژگیھای منحصر به فرد است. بر
منبع کامل اخالق در برنامه ربانی توسط قرآن و سنت نماد پیدا کرده و حدود  -۱

 خصلتھای پسندیده و ناپسند، بیان شده است.
گاھی می آنچه رفتار را کنترل می -۲ آفریند، امید داشتن به پاداش  نماید و علم و آ

 خدا و سرای آخرت است.
ترین مفاھیم خود  رود، با کامل تربیت اخالقی به شمار می ۀالگوی عملی که پای -۳

 فرماید: . چنانکه خداوند می١نماد پیدا کرده است ج در پیامبر اکرم

 .]۴[القلم:  ﴾٤�نََّك َلَعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿
 .»تو داری خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) ھستی«

نبوی برگرفته از کتاب خدا، به اخالق اھمیت بزرگی داده و با  ۀبرنامه و شیو
ھای گوناگون به تمّسک به فضائل اخالقی تشویق نموده است و از ارتکاب  شیوه

زشتیھای اخالقی و انواع آن بر حذر داشته است و نگرش قرآن به اخالق از نگرش آن 
ھای بنای  د، ارکان و پایهگیرد؛ پس از اگر عقای به جھان وزندگی و انسان سرچشمه می

ھای دھند و قوانین شرعی خشت این بنا و راه اسالمی را تشکیل می ۀبا شکوه جامع
شوند؛ اخالق نیکو نیز شکوه و رونق را به این بنای بلند  ورودی آن شمرده می

                                           
 .۶۰۳الوسیطة فی القرآن کریم، ص  -١
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ھای درخت  اسالمی ریشه ۀدھد و اگر عقید بخشد و به آن رنگ خدایی و ممتاز می می
ھا و  دھند و شریعت و قوانین اسالمی نماد شاخه اسالم را تشکیل می پر شاخ و برگ

زیبا  ۀبخش و منظر ھای آرام ھای رسیده و سایه ھای آن ھستند؛ اخالق نیز میوه شکوفه
 .١باشند و دلکش آن می
در تربیت اصحاب و یارانش اثرگذار و اثرپذیر بود تا اخالق از دایره  ج پیامبر اکرم

ای اعتقادی باشد مانند  اجرایی متحول شود، خواه مسئله، قضیه تئوریک به واقعیت
ای عبادی مانند شعائری که برای  مدنظر داشتن خدا و امید داشتن به آخرت یا قضیه

گیرند و با تکامل  ھا و پاکیزه کردن نفسھا انجام می تربیت وجدانھا و صیقل دادن اراده
در درون مسلمانان ایجاد گردید که  ای دعوت اسالمی و رسیدن آن به حکومت، انگیزه

 گردید و آنھا عبارتند بودند از: موجب پایبندی او می
ھای اخالقی مانند حدود و قصاص که جھت پاسداری از ارزش :قانونگذاری -الف

فرد و جامعه را از تجاوز بر جان ومال دیگران (با قتل و سرقت) و تجاوز به آبرو و 
شراب و سایر مواد  ۀزدن) و تجاوز بر خویشتن (به وسیل تھمتحیثیت مردم (با زنا و 

 داشت، وضع گردید. کننده) باز می مست
این قوه در جامعه بر اساس امر به معروف و نھی از  :جامعه ۀقدرت بازدارند –ب 

پذیری آنان در برابر یکدیگر شکل گرفت و  منکر و حس خیرخواھی مؤمنان و مسئولیت
ھایی مانند زکات و نماز و اطاعت از خدا و لیت را در ردیف عبادتخداوند نیز این مسئو

 ذکر نموده است. ج پیامبر اکرم

ِ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَ�ۡعُضُهۡم أ

لَٰوةَ ٱَوُ�ِقيُموَن  لُۡمنَكرِ ٱ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ َ ٱَوُ�ِطيُعوَن  لزَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

ۗ ٱَسَ�َۡ�ُُهُم  ُ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]۷۱[التوبة:  ﴾٧١َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ
مردان و زنان مؤمن برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. ھمدیگر را به کار نیک «

گزارند و زکات را  باید می دارند و نماز را چنانکه خوانند و از کار بد باز می می
کنند. ایشان کسانی اند که خداوند  پردازند و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری می می

 .»گرداند. خداوند توانا و حکیم است به زودی ایشان را مشمول رحمت خود می
خداوند نیز امر به معروف و نھی از منکر را عنصر و عامل اصلی برتری این امت بر 

                                           
 .۴۲۵المنھاج القرآنی للتشریع، ص  -١



 ٢٨٩  بخش دوم: نزول وحی و آغاز دعوت مخفی

 

 ا دانسته است:سایر امتھ

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
 لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف بِٱ تَأ

 ِ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ � ل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلََ�َن َخۡ�ٗ

ۡ�َ�ُُهُم 
َ
 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾١١٠ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَوأ
اید  شما (ای پیروان محمد) بھترین امتی ھستید که به سود انسانھا آفریده شده«

نمائید و به خدا ایمان دارید و اگر اھل  (مادام که) امر به معروف و نھی از منکر می
کتاب ایمان بیاورند، برای ایشان بھتر است، ولی تنھا عده کمی از آنان با ایمانند و 

 .»شان فاسق ھستندبیشتر ای
 و این سلطه و قدرت و اثر آن در دوران مدنی آشکار گردید.

بعد از اینکه تشکیل دولت اسالمی نیازی ضروری به نظر  :سلطه دولت اسالمی –ج 
ھای محکم اخالقی تأسیس گردید که بدانھا پایبند بود تا بتواند آنھا را  رسید، بر پایه می

خویش به اجرا در آورد و این عمل را از  ۀدر میان سایر افراد و نھادھای زیر مجموع
 .١دانست وظایف مھم خود و دلیل مشروعیت خویش می

در جھت تربیت اصحاب و یارانش در مکه نتایج و  ج سعی و تالش پیامبر اکرم
توسعه دعوت و ثمرات خویش را داد و بیست و اندی از اصحاب و یاران ایشان بعد از 

ھای مھم فرماندھی مسئولیتپیشرفت چه در زمان حیات ایشان و چه بعد از وفات، 
دین اسالم گردیدند و بیست نفر دیگر، رھبری را به عھده گرفتند و رھبران بزرگ 

چشم از جھان فرو بستند. بدین  ج بیشتر آنان یا شھید شدند یا در زمان پیامبر اکرم
ترین شخصیتھای امت، به طور مطلق، از میان مسلمانان صدر اسالم  صورت بزرگ

افراد  برترین ج بودند. نه نفر از آنان به بھشت مژده داده شدند که بعد از پیامبر اکرم
ھایی بودند که با جان فداییھا در ساختن  آیند و برخی از آنھا نمونه امت به شمار می

بزرگ اسالمی سھیم شدند مانند: عمار بن یاسر، عبدالله بن مسعود، ابوذر، جعفر تمدن 
ترین زن  . ھمچنین یکی دیگر از مسلمانان صدر اسالم بزرگ سبن ابی طالب و دیگران

ھای واالی دیگر از زنان مانند: ام فضل ابن حارث،  اشد و نمونهب می لامت، خدیجه 
 اسماء ذات النطاقین، اسماء بنت عمیس و دیگران نیز بودند.

                                           
 .۴۳۳ھمان، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٩٠

 

تربیت عقیدتی، روحی، عقلی و اخالقی اصحاب و یاران  ج به ھر حال پیامبر اکرم
 خویش را بر عھده داشت و بر این اساس آنھا پیشگامان و راھنمای امت به شمار

پرداخت و آنان را از عقاید و  به تزکیه و تربیت آنھا می ج . رسول خدا١روند می
نمود؛ پس اگر شخص مسلمانی که موفق شده است  آلودگیھای دوران جاھلیت دور می

اش ببیند، فضل صحبت را دریافته است؛  را در دوران زندگی ج یک بار پیامبر اکرم
گرفته و از نور وجودش منور و  او دانش فرا می حال کسی که روزانه ھمراه او بوده و از

گین می گرفته و زیر نظر وی تربیت شده است، چگونه  شده و از کالمش انرژی می عطرآ
 .٢خواھد بود!

                                           
 .۲۰۱، ص ۱التربه القیادیه، ج  -١
 .۲۰۳-۲۰۲، ص ۱ھمان، ج -٢



 
 
 
 

 

 بخش سوم:
های مشرکان  دعوت آشکار و روش

 در مبارزه با آن
 



 
 
 
 

 فصل اول
 آشکار ساختن دعوت

در راستای تربیت اصحاب و یارانش و تربیت  ج پیامبر اکرم ۀبعد از اقدامات ارزند
ھای عقیدتی، عبادی و اخالقی وقت آشکار کردن دعوت با نزول این  نمودن آنان بر پایه

 ھا فرا رسید: آیه

ِ ٱ َمعَ  عُ فََ� تَدۡ ﴿ �ِ�َ ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتُكوَن ِمَن  �َّ نِذۡر َعِشَ�تََك  ٢١٣لُۡمَعذَّ
َ
َوأ

ۡقَر�ِ�َ ٱ
َ
َبَعَك ٱَجَناَحَك لَِمِن  ۡخفِۡض ٱوَ  ٢١٤ۡ� فَإِۡن َعَصۡوَك َ�ُقۡل إِّ�ِ  ٢١٥لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  �َّ

ا َ�ۡعَملُونَ   .]۲۱۶-۲۱۳[الشعراء:  ﴾٢١٦بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
گر چنین کنی) از زمره به جز خدا، معبودی را به فریاد مخوان و پرستش مکن که (ا«

عذاب شوندگان خواھی بود و خویشاوندان نزدیک خود را بترسان و بال (محبت و 
کنند، بگستران و اگر آنان از فرمان تو  مودت) خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می

 .»سرکشی کردند بگو من از کار شما بیزارم
آنھا را به ایمان آوردن به خدای یکتا خاندانش را جمع کرد و آشکارا  ج پیامبر اکرم

فرا خواند و از عذاب سخت و آتش جھنم آنان را ترساند و از آنان خواست تا با انجام 
 .١اعمال نیک خود را آتش جھنم برھانند

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿از ابن عباس روایت است که وقتی آیه 
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡ�

بر کوه صفا  ج نازل شد پیامبر اکرم »خویشاوندان نزدیک خود را بیم دهو اینک « .]٢١٤
ھای قریش را صدا زد  ای بنی قمر! ای بنو عدی! و تمام تیره«باال رفت و فریاد برآورد: 

فرستاد تا ببیند  ای را می توانست بیاید، فرستاده تا اینکه جمع شدند و اگر کسی نمی
زیادی از قریش آمدند. رسول خدا فرمود: اگر به چه خبر است. ابولھب آمد و مردان 

                                           
 .۴۶، ص ۳رسالة االنبیاء، عمر احمد عمر، ج  -١



 ٢٩٣  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

شما خبر دھم که لشکری از آن طرف دره قصد یورش به شما را دارد، سخن مرا باور 
عذابی سخت  :ایم! گفت پذیریم؛ چون از شما سخن دروغی نشنیده کنید؟ گفتند: می می

 .ای؟! جا گرد آوردهپیش رو دارید. ابولھب گفت: ھالک شوی، آیا به خاطر این ما را در این
 در جواب ابولھب این سوره نازل شد:

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
 .]١[المسد:  ﴾١َ�بَّۡت يََدآ أ

 »خشکیده باد دو دست ابولھب و خشکیده شد ...«
در روایتی دیگر آمده است که سایر طوایف قریش را قبیله به قبیله خطاب کرد و 

خودتان را از آتش نجات دھید و در آخر گفت: ای فاطمه! خودت را از آتش  :گفت
توانم بکنم! تنھا حقی  نجات بده؛ زیرا من در برابر خداوند ھیچ گونه حمایتی از تو نمی

 .١کنم که شما بر من دارید، حق خویشاوندی است که من نیز آن را رعایت می
گرا و جدی بودند و با مردی روبرو شده بودند که  قریش، انسانھایی واقع ۀافراد قبیل

راستگویی و امانتداری او را تجربه کرده بودند، آن ھم در حالتی که او تمامی جوانب را 
گرفت و آنان فقط یک جنبه را در نظر داشتند؛ پس انصاف  مدنظر داشت و در نظر می

ی وادار نمود و مجبور شدند که تاییدش کنند از و ھوشیاری ایشان آنھا را به تصدیق و
 این رو یک صدا گفتند: آری.

وقتی این مرحله طبیعی و ابتدایی تمام شد و گواھی شنوندگان تحقق پذیرفت، 
دھم. او با این  گفت: من شما را از عذابی که پیش رو دارید، بیم می ج پیامبر اکرم

اند و آنان را با ویژگیھا و حقایق پنھان و سخن در حقیقت جایگاه نبوت را به آنھا شناس
علوم و معارف نبوی آشنا کرد و این سخن ایشان، موعظه و ھشداری بود که با چنان 

سابقه است. آن حضرت  حکمت و شیوایی بیان گردید که در تاریخ ادیان و نبوتھا بی
گی ساکت ترین راه ممکن، رسالتش را ابالغ نمود. ھم بسیار ساده و رسا و از نزدیک

برای ھمیشه ھالک و نابود شوی، برای ھمین، ما را گرد  :. اما ابولھب گفت٢شدند
ھای تبلیغ و اعالم را برای امت بنا نھاد و  پایه ج آورده بودی؟ و با این کار پیامبر اکرم

جای بلندی را که کوه بود، انتخاب نمود و این کاری است که در عصر ما توسط 
گیرد. ھمچنین رسول خدا برای  برای پخش صدا، انجام می ھای فرستندگی ایستگاه

                                           
 .۵۰۱، ص ۸بخاری، کتاب التفسیر، سورة شعرا، ج  -١
 .۴۶، ص ۳رسالة االنبیاء، عمر احمد عمر، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٩٤

 

دعوت خود اساس و پایه محکمی ھمانند راستگویی انتخاب نمود و کسانی که 
گاھند که ارتباط برقرار کردن با  اطالع رسانی جزو وظایف آنان است، بر این نکته آ

اصل اعتماد میان رسانی به آنھا یا دعوت دادن آنھا باید بر اساس  مردم به قصد اطالع
گوینده و مخاطبان باشد و محتوای پیام نیز باید حقیقت و راست باشد و دروغ در آن 

باید دعوت علنی و آشکار را با  ج . طبیعی است که پیامبر اکرم١جایگاھی نداشته باشد
نمود؛ زیرا مکه سرزمینی بود که روح  ھشدار دادن خویشاوندان نزدیکش آغاز می

دار بود و آغاز دعوت از خویشاوندان نزدیک به ایشان  آن عمیق و ریشهگرایی در  قبیله
نمود. ھمچنین باید دعوت در شھر مکه که  در راستای تحقق اھداف رسالت کمک می

داشت تامردمان این شھر مھم ھر چه  ای می آمد، اثر ویژه مرکز مھم دینی به حساب می
ھای  گر نیز قریش اثر مھمی بر دیگر قبیلهآوردند و از طرفی دی سریعتر به اسالم ایمان می

عرب داشت. البته این بدان معنی نیست که اسالم برای قریش آمده بود؛ بلکه دعوت 
 ؛ چنانکه خداوند فرمود:٢اسالم، اولین گام در راستای تحقق رسالت جھانی اسالم بود

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
 .]۱۰۷اء: ی[األنب ﴾١٠٧ّلِۡلَ�َٰلِم�َ  رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  أ

 .»ایم (ای پیغمبر) ما تو را جز به عنوان رحمت جھانیان نفرستاده«
 فرماید: ھمچنین می

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َونَِذيٗر� �َِشٗ�� ّلِلنَّاِس  َكآفَّةٗ  إِ�َّ  أ

َ
َ�  �َّاِس ٱ أ

 .]۲۸[سبأ:  ﴾٢٨َ�ۡعلَُمونَ 
دھنده باشی ولیکن  رسان و بیم مردم تا مژده ایم مگر برای ھمه و ما تو را نفرستاده«

 .»خبرند اکثر مردم بی
بعد از اینکه دعوت مراحل فرایند خویش را طی نمود و به دعوت خویشاوندان 

درصدد دعوت ھر کس و ھر قبیله و شھری بر آمد و در  ج منحصر نماند، پیامبر اکرم
داد و به ھر غالم  نیز دعوت میآمد و در موسم و مواقف حج  انجمنھا و مجالس آنھا می

و  ٣داد شد، او را دعوت می و آزاد و قوی و ضعیف و ثروتمند و فقیری که روبرو می
 شروع این مرحله با نازل شدن این آیه آغاز گردید:

                                           
 .۱۲۱الحرب النفیسه ضد االسالم، عبدالوھاب، کحیل، ص  -١
 .۶۶دراسة فی السیره، عماد الدین خلیل، ص  -٢
 .۴۹-۴۸، ص  ۳رسالة االنبیاء، ج  -٣
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ۡعرِۡض َعِن  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿
َ
 ٩٥لُۡمۡسَتۡهزِءِينَ ٱإِنَّا َكَفۡيَ�َٰك  ٩٤لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱبَِما تُۡؤَمُر َوأ

ِ ٱ ِ ٱَ�َۡعلُوَن َمَع  ينَ �َّ ۚ فََسۡوَف َ�ۡعلَُمونَ  �َّ نََّك يَِضيُق  ٩٦إَِ�ًٰها َءاَخَر
َ
َولََقۡد َ�ۡعلَُم �

 .]۹۷-۹۴[الحجر:  ﴾٩٧َصۡدُرَك بَِما َ�ُقولُونَ 
شوی و به مخالفت مشرکان  پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان دستور داده می«

داریم، آنانی که معبود  استھزاکنندگان مصون و محفوظ میاعتنا مکن. ما، تو را از 
دانیم که  دھند، به زودی خواھند دانست و ما می دیگری را ھمراه خدا قرار می

 .»دشو گویند، تنگ می ات از آنچه می سینه
کفار در مقابل دعوت آشکار، درصدد ایجاد سد راه، رویگردانی، تمسخر، آزار دادن، 

و  ج ریزی شده برآمدند بنابراین، نبرد میان پیامبر اکرم امهبرنی  تکذیب و توطئه
یارانش از یک طرف و میان بزرگان و رھبران بت پرست از طرف دیگر شدت گرفت و 

دادند  مردم مکه اخبار این کشمکش و نبرد را به اقصی نقاط جزیره عربستان انتقال می
ھا سخن نادرستی  میان قبیلهترین دشمنان اسالم در  و این عمل از آنجا که سرسخت

ھای رھبران کفر و شرک را  کردند به نفع دعوت اسالم از مردم، ادعاھا و گفته شایع می
ای شایع شده بود  بزرگ به گونه ۀو این حادث ج پذیرفتند. خبر نبوت پیامبر اکرم نمی

ترین اعتراضات  گفتند. بزرگ که در ھمه جا و در ھر مجلس و منزل، از آن سخن می
رھبران شرک، متوجه توحید و ایمان به معاد و رسالت پیامبر و یگانه بودن خداوند 

 متعال و ایمان داشته به روز قیامت و قرآن کریم بود.
 شود: ترین اعتراضات مشرکان و پاسخ آنھا به طور مشروح بیان می مھم

کافران مکه منکر این موضوع که خداوند آنھا و تمام  :شرک ورزیدن به خدا -1
 فرماید: وجودات را آفریده است، نبودند؛ چنانکه میم

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَقَ  مَّ �َض ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱَ�َُقولُنَّ  ۡ� ُ ِۚ بَۡل  ۡ�َۡمدُ ٱقُِل  �َّ َّ�ِ

ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
 .]۲۵[لقمان:  ﴾٢٥أ
گویند  آفریده است؟ حتمًا میھر گاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانھا و زمین را «

 .»دانند خدا. بگو ستایش خدا را سزاست، ولی اکثر آنان نمی
بردند که بتان، آنان را به خدا نزدیک  کردند و گمان می آنھا بتھا را پرستش می

 نماید: می
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﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ِ ٱإَِ�  َ ٱُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َ� َ�ۡهِدي َمۡن  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ ُهَو   .]۳[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

است و بس. کسانی که جز خدا ھان! تنھا طاعت و عبادت خالصانه، برای خدا «
کنیم  ) ما آنان را پرستش نمی:گویند گیرند. (می سرپرستان و یاوران دیگری را بر می

مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند روز قیامت میان ایشان 
چیزی که در آن اختالف دارند، داوری خواھد کرد. خداوند دروغگوی کفرپیشه  ۀدربار

 .»کند ا ھدایت و رھنمون نمیر
ھای ھمسایه به آنھا رسیده پرستی از ملت پرست نبودند؛ بلکه بت مردم مکه در اصل بت

 فرماید: بود بنابراین، با انکار و تعجب از دعوت توحید، استقبال کردند؛ چنانکه خداوند می

نِذٞر ّمِۡنُهۡمۖ َوقَاَل ﴿ ن َجآَءُهم مُّ
َ
ْ أ اٌب  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱوََعِجُبٓوا َجَعَل  ٤َ�َٰذا َ�ِٰحٞر َكذَّ

َ
أ

ٌء ُعَجابٞ  �لَِهةَ ٱ ِن  لَۡمَ�ُ ٱ نَطلَقَ ٱوَ  ٥إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
َ
ْ ٱِمۡنُهۡم أ  ۡمُشوا

ْ ٱوَ  وا ءٞ يَُرادُ  ۡصِ�ُ ٰٓ َءالَِهتُِ�ۡمۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ إِۡن  �ِخَرةِ ٱ لِۡملَّةِ ٱَما َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�  ٦َ�َ
 .]۷-۴[ص:  ﴾٧ۡختَِ�ٰقٌ ٱَ�َٰذآ إِ�َّ 

ای از خودشان به سویشان آمده است و کافران  در شگفتند از اینکه بیم دھنده«
گویند: این جادوگر بسیار دروغگویی است. آیا او به جای این ھمه خدایان، به  می

سرکردگان ایشان راه افتادند خدای واحدی معتقد است؟ واقعًا این چیز شگفتی است. 
که بروید و بر خدایان خود ثابت و استوار باشید. این ھمان چیزی است که خواسته 

 .»ایم، این جز دروغ ساختگی نیست شود. ما در آئین دیگری، این را نشینده می
تفکر آنھا نه تنھا در مورد خداوند بلکه در مورد رابطه خدا با آفریدگانش، تفکری 

کردند که خداوند ھمسری از جنھا دارد و فرشتگان را  ود؛ زیرا گمان مینادرست ب
کرد که جنھا و  شد و بیان می ھای قرآن نازل می دانستند! از این رو آیه دختران خدا می

فرشتگان مخلوق خدا ھستند، ھمانطور که انسان نیز مخلوق خدا است و او کسی را به 
 فرزندی بر نگرفته و ھمسری ندارد:

ٓ وَ ﴿ �َ َ�ُ ِ نَّ ٱ ءَ َجَعلُواْ ِ�َّ  ۥبَنَِ� َوَ�َ�ٰتِۢ بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ�� ُسۡبَ�َٰنهُ  ۥوََخلََقُهۡمۖ وََخَرقُواْ َ�ُ  ۡ�ِ
ا يَِصُفونَ  َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِديُع  ١٠٠َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ٰ يَُ�وُن َ�ُ  ۡ� َّ�

َ
َوَ�ٞ َولَۡم تَُ�ن  ۥ�
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 ُ ٍء َعلِيمٞ َ�ِٰحَبةۖٞ وََخلََق ُ�َّ  ۥ�َّ ءٖ� َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ  .]۱۰۱-۱۰۰[األنعام:  ﴾١٠١ َ�ۡ
سازند، در حالی که خداوند خود آنان و ھمه  فرشتگان و اھریمنان را شرکاء خدا می«

مالئکه و شیاطین را آفریده است. خداوند منزه و به دور از این صفاتی است که او را 
که آسمانھا و زمین را از نیستی به ھستی کنند. خدا کسی است  بدانھا توصیف می

آورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد در حالی که او ھمسری ندارد؟ و 

گاه از ھر چیز است  .»ھمه چیز را آفریده و او آ
گردد که جنھا به  ھای قرآن، این موضوع اثبات می ھمچنین بر اساس مضامین آیه

ای نژادی و نسبی میان آنھا و  ین مطلب را که رابطهکنند و ا بندگی خداوند اقرار می
 نماید: خدا وجود دارد، انکار می

ْ بَيۡ ﴿ نَّةِ ٱَوَ�ۡ�َ  َنُهۥوََجَعلُوا ۚ َولََقۡد َعلَِمِت  ۡ�ِ نَّةُ ٱ�ََسٗبا ونَ  ۡ�ِ  ﴾١٥٨إِ�َُّهۡم لَُمۡحَ�ُ
 .]۱۵۸[الصافات: 

ھستند، در صورتی که آنان معتقد به خویشاوندی و نزدیکی میان خدا و جنیان «

 .»دانند که خودشان و(مشرکان در صورت شرک ورزی) احضار می شوند جنیان می
خواست که از حق پیروی نمایند و از روی گمان و خیال  و قرآن از مشرکان می

 سخن نگویند:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ وَن  �ِخَرةِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب نَ�ٰ ٱ�َۡسِمَيَة  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱلَيَُسمُّ
ُ
 ۦَوَما لَُهم بِهِ  ٢٧ۡ�

ۖ ٱِمۡن ِعۡلٍ�� إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  نَّ نَّ ٱ�نَّ  لظَّ [النجم:  ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�ۡغِ� ِمَن  لظَّ
۲۷-۲۸[. 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را با نامھای زنان، وصف و نامگذاری «

کنند و  دانند و جز از ظن و گمان پیروی نمی نمیکنند. ایشان در این باب چیزی  می

 .»گرداند نیاز نمی ظن و گمان ھم از حق بی
پردازند که معقول نیست که خداوند به  ھای قرآن به این موضوع می ھمچنین آیه

مشرکان فرزند پسر بدھد و خود دخترانی داشته باشد (دختران از نظر مشرکان ارزش 
 کمتری از پسران داشتند):

﴿ 
َ
ۡص أ

َ
َذَ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ بِٱ َر�ُُّ�م َفٮُٰ�مۡ فَأ ۚ إِنَُّ�ۡم َ�َُقولُوَن قَۡوً�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱِمَن  �َّ إَِ�ًٰثا

 .]۴۰[اإلسراء:  ﴾٤٠َعِظيٗما
آیا پروردگارتان پسران را ویژه شما کرده است و از فرشتگان، دخترانی را خاص خود «
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 .»دارید  می کرده است. واقعًا شما سخن بسیار عظیمی بیان
 :دلیل خود، خواھند بود ھای بی سازد که مسئول گفته و به مشرکان خاطرنشان می

﴿ ْ ِينَ ٱ لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱوََجَعلُوا ْ َخۡلَقُهۡمۚ َسُتۡكَتُب  لرَّ�ٱُهۡم ِعَ�ُٰد  �َّ َشِهُدوا
َ
ۚ أ إَِ�ًٰثا

 .]۱۹[الزخرف:  ﴾١٩لُونَ  َٔ َشَ�َٰدُ�ُهۡم َو�ُۡ� 
آورند. آیا ایشان به  راکه بندگان خدای مھربانند، مؤنث به شمار میآنان فرشتگان «

اند؟ اظھار و  ھنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته و خلقشان را مشاھده نموده

 .»گردند شود و بازخواست می گواھی ایشان ثبت و ضبط می
رد آنان را به ایمان در مو ج مشرکان پس از اینکه پیامبر اکرم انکار روز قیامت: -2

 پرداختند: ج معاد دعوت نمود، آنان به استھزاء و تکذیب پیامبر اکرم

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ٍق  �َّ ٰ رَُجٖل يُنَّبُِئُ�ۡم إَِذا ُمّزِۡ�ُتۡم ُ�َّ ُمَمزَّ ْ َهۡل نَُدلُُّ�ۡم َ�َ َ�َفُروا
ٰى َ�َ  ٧إِنَُّ�ۡم لَِ� َخۡلٖق َجِديدٍ  َ�َ�ۡ

َ
ِ ٱأ م بِهِ  �َّ

َ
ِينَ ٱِجنَّ�ۗ� بَِل  ۦَكِذبًا أ َّ�  �َ

 ِ َ�ٰلِ ٱوَ  ۡلَعَذابِ ٱِ�  �ِخَرةِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب  .]۸-۷[سبأ:  ﴾٨ۡ�َعِيدِ ٱ لضَّ
دھد از اینکه  گویند: آیا مردی را به شما بنماییم که شما را خبر می کافران می«

او بر خدا کنید. آیا  ای پیدا می ھنگامی که پیکرھایتان کامًال متالشی شد، آفرینش تازه
بندد یا نوعی دیوانگی دارد؛ بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند، گرفتار  دروغ می

 .»عذاب و گمراھی عمیقی ھستند
 پذیرفتند: کردند و نمی مشرکان زنده شدن مردگان را انکار می

ْ َوقَالُوٓ ﴿ ۡ�َياٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  ا  .]۲۹[األنعام:  ﴾٢٩َوَما َ�ُۡن بَِمۡبُعو�ِ�َ  �ُّ
گویند: زندگی تنھا ھمین زندگی دنیای ما است و ما ھرگز برانگیخته  و آنان می«

 .»شویم نمی
(و قیامت و دوزخ و بھشتی در میان نیست) و بر این باور غلط خود با تاکید سوگند 

 کنند: یاد می

قۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ بِٱ َسُموا يَۡ�ٰنِِهۡم َ� َ�ۡبَعُث  �َّ

َ
ُ ٱَجۡهَد � ا  �َّ َمن َ�ُموُتۚ بََ�ٰ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ

 َ�َ�ۡ
َ
َ لَُهُم  ٣٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ ِيٱِ�ُبَّ�ِ ِينَ ٱَ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ َوِ�َۡعلََم  �َّ َّ� 

ُهۡم َ�نُواْ َ�ِٰذ�ِ�َ  َّ�
َ
 .]۳۹-۳۸[النحل:  ﴾٣٩َ�َفُرٓواْ �

میرد، زنده  که خداوند ھرگز کسی را که می کنند موّکدانه به خدا سوگند یاد می«
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دانند تا اینکه برای  خدا قطعی است ولیکن بیشتر مردمان نمی ۀگرداند. آری، وعد نمی
افران بدانند ورزند و اینکه ک ایشان روشن گرداند چیزی را که درباره آن اختالف می

 .»که ایشان دروغگویند
کنیم که قیامت و رستاخیزی  قبول می گفتند اگر پدران ما را زنده کنید، آنھا می

 فرماید: وجود دارد؛ چنانکه خداوند می

ْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ﴿ ۡ�َياٱَوقَالُوا ٓ إِ�َّ  �ُّ ۚ ٱَ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنا ۡهُر َوَما لَُهم  �َّ
ا َ�َن  ٢٤بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ  �َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتَنا َ�ّيَِ�ٰٖت مَّ

 ْ ن قَالُوا
َ
ٓ أ َتُهۡم إِ�َّ ْ ٱُحجَّ ٓ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ � ۡ�ُتوا ُ ٱقُِل  ٢٥بَآ�َِنا ُ�ۡيِيُ�ۡم ُ�مَّ  �َّ

ۡ�َ�َ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱمَّ َ�َۡمُعُ�ۡم إَِ�ٰ يَۡوِم يُِميُتُ�ۡم �ُ 
َ
َ�  �َّاِس ٱَ� َرۡ�َب �ِيهِ َوَ�ِٰ�نَّ أ

ِ ُمۡلُك  ٢٦َ�ۡعلَُمونَ  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
اَعةُ ٱَوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ۡ� يَۡوَم�ِٖذ َ�َۡ�ُ  لسَّ

 .]۲۷-۲۴ة: ی[الجاث ﴾٢٧لُۡمۡبِطلُونَ ٱ
بریم  گویند: حیاتی جز ھمین زندگی دنیایی که در آن به سر می منکران رستاخیز می«

گیرند و جز طبیعت  میرند و گروھی جای ایشان را می در کار نیست. گروھی از ما می
گاھی  و روزگار ما را ھالک نمی سازد. آنان چنین سخنی را از روی یقین و آ

ی که آیات روشن ما بر زنند. ھنگام برند و تخمین می گویند؛ بلکه تنھا گمان می نمی
گویند اگر راست  شود در برابر آنھا دلیلی جز این ندارد که می آنان خوانده می

کند،  خداوند شما را زنده می :گویید پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید. بگو می
میراند، سپس در روز قیامت که در آن تردیدی نیست شما را گرد  سپس شما را می

 .»دانند آورد ولیکن بیشتر مردم نمی می
شود  مالکیت و حاکمیت انسانھا و زمین از خدا است و آن روز که قیامت بر پا می

آن کسی که برای نخستین بار آنھا را اند که  بینند و فراموش کرده گرایان زیان می باطل
 .١آفریده است، تواناست که آنھا را در روز قیامت زنده کند

ای  اند: ابی بن خلف در حالی که استخوانی فرسوده و پوسیده مجاھد و دیگران گفته
 :داد، نزد رسول خدا آمد و گفت کرد و به باد می به دست داشت و آن را کامًال خرد می

گفت:  ج نماید؟ پیامبر اکرم برید که خداوند این را زنده می ای محمد! آیا گمان می
گرداند. آن گاه  کند و در دوزخ حشر می میراند، سپس زنده می آری،خداوند تو را می

                                           
 در روایتی از ابن عباس آمده است که این شخصیت، عاص بن وائل بوده است. -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٠٠

 

 .١این آیات نازل گردید:

َو لَمۡ ﴿
َ
�َ�ٰنُ ٱ يَرَ  أ بِ�ٞ  ۡ�ِ نَّا َخلَۡقَ�ُٰه ِمن �ُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيٞم مُّ

َ
َوَ�ََب َ�َا  ٧٧�

ِيٓ ٱُقۡل ُ�ۡيِيَها  ٧٨َوِ�َ َرِميمٞ  ۡلعَِ�ٰمَ ٱقَاَل َمن يُۡ�ِ  ۥۖ َمَثٗ� َو�َِ�َ َخۡلَقهُ  َهآ  �َّ
َ
�َشأ

َ
أ

�ٖ� وَُهَو بُِ�ّلِ َخۡلٍق َعلِيمٌ  َل َمرَّ وَّ
َ
 .]۷۹-۷۷س: ی[ ﴾٧٩أ
ایم و ھم اینک او پرخاشگری  یا انسان ندیده است که ما او را از نطفه ناچیزی آفریدهآ«

زند و آفرینش خود را  خیزد و برای ما مثال می است که آشکارا به پرخاش بر می
تواند این استخوانھایی را که پوسیده و  گوید: چه کسی می کند و می فراموش می

گرداند و او بس  و را آفریده است، دوباره زنده میاند زنده کند. بگو کسی که ا فرسوده

گاه از ھمه آفریدگان است  .»آ
ھای قرآن کریم در قانع ساختن مردم به رستاخیز و زنده شدن پس از مرگ،  شیوه

به فرا خواندن عقل و برانگیختن فطرتھا تکیه کرده بود و خداوند، بندگانش را تذکر 
ه بندگان را پس از مرگ برای پس دادن نماید ک داد که حکمتش چنین اقتضا می

حساب زنده کند و خاطر نشان ساخت که بندگان را برای عبادت خویش آفریده است و 
پیامبران را فرستاده و کتابھا را نازل فرموده است، تا راه پرستش خویش را نشان دھد؛ 

ز در ای سرکشی و تجاو پس برخی از بندگان بر طاعت الھی استقامت ورزیدند و عده
شوند و  گیرند و سرانجام ھر دو گروه با مرگ و حساب و کتاب روبرو می پیش می

اند،  ای جز اینکه نیکوکاران پاداش نیک و بدکاران پاداش بد کارھایی را که کرده چاره
 فرماید: د وجود ندارد؛ چنانکه میببینن

َ�َنۡجَعُل ﴿
َ
ۡم لَُ�ۡم  ٣٦َكۡيَف َ�ُۡكُمونَ َما لَُ�ۡم  ٣٥لُۡمۡجرِِم�َ ٱكَ  لُۡمۡسلِِم�َ ٱأ

َ
أ

ونَ  ٣٧كَِ�ٰٞب �ِيهِ تَۡدرُُسونَ  ُ  .]۳۸-۳۵[القلم:  ﴾٣٨إِنَّ َلُ�ۡم �ِيهِ لََما َ�َ�َّ
شماریم. شما را چه شده است  آیا فرمانبرداران را ھمچون گناھکاران یکسان می«

شما آنچه را خوانید و  کنید. آیا شما کتابی دارید که از روی آن می چگونه داوری می

 .»گزینند، در آن است که بر می
کنند که جھان ھستی، بیھوده آفریده  اند، گمان می ملحدانی که بر خود ستم کرده

شده است و آفرینش آن حکمتی ندارد و سرنوشت مؤمن مصلح و کافر مفسد یکی 

                                           
 .۵۸، ص ۳ابن کثیر، ج تفسیر  -١



 ٣٠١  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

 فرماید: . خداوند می١خواھد بود

َمآءَ ٱ َناَوَما َخلَقۡ ﴿ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
ِينَ ٱَوَما بَۡيَنُهَما َ�ِٰطٗ�ۚ َ�ٰلَِك َظنُّ  ۡ� ْۚ فََوۡ�ٞل  �َّ َ�َفُروا

ْ ِمَن  ِيَن َ�َفُروا ۡم َ�َۡعُل  ٢٧�َّارِ ٱّلِ�َّ
َ
ِينَ ٱأ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا  ل�َّ

�ِض ٱِ�  لُۡمۡفِسِدينَ ٱكَ 
َ
ۡم َ�َۡعُل  ۡ�

َ
ارِ ٱكَ  لُۡمتَّقِ�َ ٱأ  .]۲۸-۲۷[ص:  ﴾٢٨ۡلُفجَّ

ایم. این  ما آسمانھا و زمین و چیزھایی را که بین آن دوتا وجود دارد، بیھوده نیافریده«
گردند. آیا کسانی را که  گمان کافران است، وای بر کافران که به آتش دوزخ دچار می

دھند، ھمچون تبھکاران به شمار آوریم و یا  آورند و کارھای شایسته انجام می ایمان می

 .»پرھیزگاران با بزھکاران برابر داریماینکه 
قرآن کریم برای مردم مثالھایی در زنده کردن و آبادانی زمین پس از خشکیده 
شدن بیان نموده است تا بدانند که خداوند، قادر به زنده کردن جسدھای خشکیده و 

 استخوانھای پوسیده نیز ھست:

ِ ٱإَِ�ٰٓ َءاَ�ٰرِ رَۡ�َِت  نُظرۡ ٱفَ ﴿ �َض ٱَف يُۡ�ِ َكيۡ  �َّ
َ
� ٱَ�ۡعَد َمۡوتَِهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك لَُمۡ�ِ  ۡ�  لَۡمۡوَ�ٰ

ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۵۰[الروم:  ﴾٥٠وَُهَو َ�َ

کند آن کس  به آثار رحمت الھی بنگر که چگونه زمین را پس از مردنش، زنده می«

 .»زنده کننده مردگان است و او بر ھر چیزی توانا است
اینھا خداوند، داستان برخی از مردگان را که زنده نمود بیان داشته است،  عالوه بر

بردند و بعد از از جمله سرگذشت اصحاب که سیصد و نه سال در عالم خواب به سر 
 :فرماید گذشت این زمان طوالنی ازخوابشان بیدار شدند؛ چنانکه می

يُّ  ِ�َۡعلَمَ  َ�ُٰهمۡ ُ�مَّ َ�َعثۡ ﴿
َ
َمٗدا ۡ�ِۡزَ�ۡ�ِ ٱ أ

َ
ۡحَ�ٰ لَِما َ�ُِثٓواْ أ

َ
 .]۱۲ھف: ک[ال ﴾١٢أ

پس از آن، ایشان را برانگیختیم تا ببینیم کدام یک از آن دو گروه، مدت ماندن خود «

 .»را حساب کرده است
ْ  َ�َعۡثَ�ُٰهمۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ْ  َ�ِۡثُتۡمۖ  َ�مۡ  ّمِۡنُهمۡ  قَآ�ِلٞ  قَاَل  بَۡيَنُهمۚۡ  ِ�َتََسآَءلُوا وۡ  يَۡوًما َ�ِۡثَنا قَالُوا

َ
 أ

ْ  يَۡوٖ��  َ�ۡعَض  ۡعلَمُ  َر�ُُّ�مۡ  قَالُوا
َ
ْ فَٱ َ�ِۡثُتمۡ  بَِما أ ِ  ۡ�َعُثٓوا َحَدُ�م بَِورِقُِ�ۡم َ�ِٰذه

َ
إَِ�  ۦٓ أ

ۡف َوَ� �ُۡشعَِرنَّ  لَۡمِديَنةِ ٱ تُِ�م بِرِۡزٖق ّمِۡنُه َوۡ�ََتلَطَّ
ۡ
ۡزَ�ٰ َطَعاٗما فَۡلَيأ

َ
ٓ أ َها ُّ�

َ
فَۡلَينُظۡر �

 ِ َحًداب
َ
 .]۱۹ھف: ک[ال ﴾١٩ُ�ۡم أ

                                           
 .۴۰۲الوسطیة فی القرآن الکریم، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٠٢

 

ھمان گونه ایشان را برانگیختیم تا از یکدیگر بپرسند. یکی از آنان گفت: چه مدتی «
داند که  پروردگارتان بھتر می :ایم. گفتند اید؟ گفتند: روزی یا بخشی از روز بوده مانده

ای را که با خود دارید به کسی از نفرات خود بدھید تا  اید و سکه نقره چقدر مانده
روزی و طعامی از آن بیاورد، اما باید نھایت دقت را به خرج دھد و ھیچ کس را از حال 

گاه نسازد  .»شما آ

ْ ٱوَ  ِسنِ�َ  ِماْئَةٖ  ثََ�َٰث  فِِهمۡ َوَ�ُِثواْ ِ� َكهۡ ﴿  .]۲۵ھف: ک[ال ﴾٢٥�ِۡسٗعا ۡزَداُدوا
  .»اصحاب کھف مدت سیصد و نه سال در غارشان ماندند«

در مقابل کفار و مشرکان نیز به دالیلی  ج عالوه بر موارد ذکر شده، پیامبر اکرم
 نمود. دیگر بر زنده شدن دوباره استدالل می

تواند، پیامبر  اعتقاد مشرکان بر این بود که انسان نمی :اعتراض بر رسول خدا -3
داد و یا حداقل  ای مسئولیت نبوت و رسالت را انجام می باشد و باید فرشته

 شد. ای با او ھمراه می فرشته
 خداوند در پاسخ فرمود:

فرستادیم، آن فرشته به صورت مردی  اگر برای انسانھا، پیامبری از فرشتگان می
کردیم،  توانستند با او گفتگو نمایند و از او فرا بگیرند و اگر این چنین می ھا میبود که آن می

شد؛ ھمان طور که در پذیرفتن پیامبری که انسان است  باز ھم مسئله برایشان مشتبه می
 خواستند که غذا نخورد و به بازار نرود: آنھا پیامبری می ١شک و تردید دارند

ْ َماِل َ�ٰ ﴿ ُ�ُل  لرَُّسولِ ٱ َذاَوقَالُوا
ۡ
َعامَ ٱيَأ ۡسَواقِ ٱَوَ�ۡمِ� ِ�  لطَّ

َ
نزَِل إَِ�ۡهِ  ۡ�

ُ
لَۡوَ�ٓ أ

ۡو تَُ�وُن َ�ُ  ٧نَِذيًرا ۥَملَٞك َ�َيُكوَن َمَعهُ 
َ
ۡو يُۡلَ�ٰٓ إَِ�ۡهِ َكٌ� أ

َ
ُ�ُل ِمۡنَهاۚ  ۥأ

ۡ
َجنَّةٞ يَأ

ٰلُِمونَ ٱَوقَاَل  ۡسُحورً  ل�َّ  .]۸-۷[الفرقان:  ﴾٨اإِن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ رَُجٗ� مَّ
رود. چرا الاقل  خورد و در بازارھا راه می گویند این چه پیغمبری است؟ غذا می و می«

ای به سوی او فرستاده نشده است تا ھمراه او مردم را بیم دھد یا اینکه گنجی  فرشته
به سوی او انداخته نشد و یا اینکه باغی به او داده نشد که از آن بخورد. ستمگران 

 .»کنید گویند: شماجز از یک انسان دیوانه پیروی نمی یم
گاھی نداشتند که تمام پیامبران غذا می خوردند و به کار  آنان گویا بر این موضوع آ

                                           
 .۱۲۴، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١



 ٣٠٣  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

 پرداختند: و کوشش می

رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك ِمَن ﴿
َ
ٓ أ ُ�لُوَن  لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَوَما

ۡ
ُهۡم َ�َأ ٓ إِ�َّ َعامَ ٱإِ�َّ َوَ�ۡمُشوَن ِ�  لطَّ

ۡسَواِق� ٱ
َ
وَنۗ َوَ�َن َر�َُّك بَِصٗ�� ۡ� تَۡصِ�ُ

َ
[الفرقان:  ﴾٢٠وََجَعۡلَنا َ�ۡعَضُ�ۡم ِ�َۡعٖض فِۡتَنًة �

۲۰[. 
اند و در  خورده ایم مگر اینکه غذا می ما ھیچ یک از پیغمبران را پیش از تو نفرستاده«

ایم، آیا  یگر کردهامتحان برخی د ۀاند. ما برخی از شما را وسیل رفته بازارھا راه می

 .»ورزید؟ و پروردگار بینا است شکیبایی می
تمایل درونی و قلبی آنان بر این بود که پیامبر از ثروتمندان و بزرگان قوم انتخاب 

 گردید: می

ٰ رَُجٖل ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱَوقَالُواْ لَۡوَ� نُّزَِل َ�َٰذا ﴿  .]۳۱[الزخرف:  ﴾٣١َعِظي�ٍ  ۡلَقۡرَ�تَۡ�ِ ٱَ�َ
 .»گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شھر فرو فرستاده نشد«

، ١منظور آنان ولید بن مغیره در مکه و عروه بن مسعود ثقفی در طائف بود
 ھمچنین آن حضرت را به دیوانگی متھم کردند:

َهاَوقَالُواْ َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِيٱ � ِ  ٦إِنََّك لََمۡجُنونٞ  ّ�ِۡكرُ ٱنُّزَِل َعلَۡيهِ  �َّ تِيَنا ب

ۡ
إِن  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱلَّۡو َما تَأ

ِٰد�ِ�َ ٱُكنَت ِمَن   .]۷-۶[الحجر:  ﴾٧ل�َّ
 ۀای. تو اگر از زمر و گفتند: ای کسی که قرآن بر تو نازل گشته است، تو حتمًا دیوانه«

 .»آوری ا فرشتگان را به پیش ما نمیراستگویانی، چر

﴿ ٰ َّ�
َ
بِ�ٞ  ّ�ِۡكَرىٰ ٱ لَُهمُ  � ْ ُمَعلَّٞم  ١٣َوقَۡد َجآَءُهۡم رَُسوٞل مُّ ْ َ�ۡنُه َوقَالُوا ُ�مَّ تََولَّۡوا

ُۡنونٌ   .]۱۴-۱۳[الدخان:  ﴾١٤�َّ
ای دارد؟ قبًال که پیغمبری بیانگر به پیش آنان آمده بوده  کی بیداری برای آنان فایده«

 .»آموخته شده استای  است؛ سپس از او رویگردان شدند وگفتند او دیوانه
 خداوند در جوابشان گفت:

﴿ ٓ نَت  َما
َ
 .]۲[القلم:  ﴾٢بَِمۡجُنونٖ  َرّ�َِك  بِنِۡعَمةِ  أ

 .»نعمت و لطف پروردگارت، تو دیوانه نیستی ۀدر سای«

                                           
 .۱۲۷-۱۲۶، ص ۴ھمان، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٠٤

 

 ھمچنین او را به کھانت و شعرگویی متھم نمودند، ولی خداوند فرمود:

ٓ  فََذّكِرۡ ﴿ نَت  َ�َما
َ
�َُّص  ٢٩َ�ُۡنونٍ  َوَ�  بَِ�اهِنٖ  َرّ�َِك  بِنِۡعَمتِ  أ ۡم َ�ُقولُوَن َشاِعٞر �ََّ�َ

َ
أ

 .]۳۰-۲۹[الطور:  ﴾٣٠لَۡمُنونِ ٱَرۡ�َب  ۦبِهِ 
پس پند و اندرز بده و به فضل نعمت پروردگارت تو کاھن و دیوانه نیستی. آیا آنان «

 .»گویند که او شاعر است وما در انتظار مرگ او ھستیم می
 .١جادوگری و دروغگویی متھم کردند ھمچنین ایشان را به

﴿ ۡ ۡعلَمُ  نُ �َّ
َ
إِۡذ �َۡسَتِمُعوَن إَِ�َۡك �ۡذ ُهۡم َ�َۡوىٰٓ إِۡذ َ�ُقوُل  بِهِۦٓ  �َۡسَتِمُعونَ  بَِما أ

ٰلُِمونَ ٱ ۡسُحوًرا ل�َّ ْ لََك  نُظرۡ ٱ ٤٧إِن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ رَُجٗ� مَّ ُ�وا ۡمَثاَل ٱَكۡيَف َ�َ
َ
�ۡ 

 .]۴۸-۴۷[اإلسراء:  ﴾٤٨فََضلُّواْ فََ� �َۡسَتِطيُعوَن َسبِيٗ� 
دھند. ھنگامی  دانیم که آنان به چه منظوری به سخنان تو گوش فرا می ما بھتر می«

کنند،  نشینند و آن زمان که با ھم در گوش یکدیگر صبحت می که پای سخنانت می

 .»کنید ای پیروی نمی گویند جز از مرد جادو شده آن زمان که ستمکاران می
کرد و مردود بودن پندارھای مشرکان را اعالم  خداوند، پیوسته آیاتش را نازل می

داد که پیامبران گذشته نیز ھمچون شما مورد  را تسلی می ج داشت و پیامبر اکرم می
 کنندگان عذاب است: گرفتند و پاداش مسخره تمسخر و استھزاء قرار می

ِ  ۡسُتۡهزِئَ ٱَولََقِد ﴿ ِينَ ٱبُِرُسٖل ّمِن َ�ۡبلَِك فََحاَق ب ْ بِهِ  �َّ ا َ�نُوا ْ ِمۡنُهم مَّ  ۦَسِخُروا
 .]۱۰[األنعام:  ﴾١٠�َۡسَتۡهزُِءونَ 

اند و ھمان چیزی که  گمان پیغمبرانی پیش از تو مورد استھزاء قرار گرفته بی«

 .»استکنندگان را فرا گرفته  اند، مسخره کرده پیغمبران را بدان سبب مسخره می
ھمچنین خداوند این موضوع را بیان نمود که مشرکان با استھزاء خویش قصد تکذیب 

 ھای خدا را داشتند: را نداشتند؛ بلکه آنان قصد تکذیب رسالت او و آیه ج پیامبر اکرم

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥقَۡد َ�ۡعلَُم إِنَّهُ ﴿ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت �  .]۳۳[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ
سازد؛ چرا که آنان، تو را تکذیب  گویند ، تو را غمگین می دانیم که آنچه می ما می«

                                           
 .۵۷، ص ۳رسالة االنبیاء، ج  -١



 ٣٠٥  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

 .»نمایند کنند؛ بلکه ستمکاران، آیات خدا را انکار می نمی

 گیری کفار در برابر قرآن کریمموضع
کفار بر این باور بودند که قرآن کریم از جانب خدا نازل نگردیده است و آن را نوعی 

نمودند؛ در حالی که با مقایسه بین قرآن و اشعار عرب به تفاوت قرآن و  شعر قلمداد می
 فرماید: اشعار پی خواھیم برد. خداوند در این مورد می

ۡعرَ ٱ َوَما َعلَّۡمَ�ٰهُ ﴿ بِ�ٞ  ۥٓۚ َوَما يَ�َبِ� َ�ُ  لّشِ ُنِذَر َمن  ٦٩إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر َوقُۡرَءاٞن مُّ ِ�ّ
ا َوَ�ِحقَّ   .]۷۰-۶۹س: ی[ ﴾٧٠ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َ  ۡلَقۡوُل ٱَ�َن َحّيٗ

ایم و برای او چنین چیزی سزاوار نیست. این جز  ما به پیغمبر شعر نیاموخته«
روشنگری چیز دیگری نیست. تا افراد زنده را با آن بیم دھد و بر یادآوری و قرآن 

 .»کافران فرمان عذاب مسّلم گردد
تواند شعر باشد و حال آنکه در قرآن، شاعران که مردم را گمراه  چگونه قرآن می

 .١اند گویند، مذمت و نکوھش شده کنند و برخالف واقعیت سخن می  می

َعَرآءُ ٱوَ ﴿ ِ َواٖد يَِهيُمونَ  ٢٢٤نَ ۥۡلَغاوُ ٱيَتَّبُِعُهُم  لشُّ
ُهۡم ِ� ُ�ّ َّ�

َ
لَۡم تََر �

َ
ُهۡم َ�ُقولُوَن  ٢٢٥� َّ�

َ
َو�

 .]۲۲۶-۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٦َما َ� َ�ۡفَعلُونَ 
بینی که آنان به ھر راھی  کنند. مگر نمی سرگشتگان و گمراھان از شعرا پیروی می«

گویند که خودشان انجام  ن چیزھایی میگذارند و اینکه ایشا ھدف پا می بی

 .»دھند نمی
پس قرآن، سخن خدا است که بر پیامبرش نازل نموده و مانند سخن شاعران و 

 فرماید: سخن کاھنان نیست؛ چنانکه می

ا تُۡؤِمُنونَ  ٤٠لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ��ٖ  ۥإِنَّهُ ﴿ َوَ� بَِقۡوِل  ٤١َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖ� قَلِيٗ� مَّ
ُرونَ  ا تََذكَّ  .]۴۳-۴۰[الحاقة:  ﴾٤٣ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱتَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ  ٤٢َ�هِٖن� قَلِيٗ� مَّ

و تبلیغ  این گفتاری است (که) از (زبان) پیغمبر بزرگواری (به نام محمد پخش«
ھیچ غیبگو و  ۀآورید و گفت شود) و سخن ھیچ شاعری نیست؛ شما کمتر ایمان می می

گیرید؛ (بلکه کالمی است که) از جانب  کاھنی نیست. اصًال شما کمتر پند می

 .»پروردگار جھانیان نازل شده است
                                           

 .۵۹، ص ۳ھمان، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٠٦

 

. مشرکان ١شاعران نیز قبل از ھمه درک کرده بودند که قرآن کریم، شعر نیست
محمد قرآن را از فردی «نیز چنین گفتند:  ج پیامبر اکرم ۀعالوه بر تکذیب قرآن دربار

ای بوده که در  ھای قریش بوده است و فروشنده آموزد که غالم یکی از قبیله عجمی می
فروخته و او به محمد چیزھایی آموزش داده است؛ در حالی  کنار کوه صفا جنس می

 .»دانست رفع مایحتاج خویش، عربی میفقط در حد که آن مرد، زبانش عجمی بود و 
 فرماید: چنانکه خداوند می

�َُّهمۡ  َ�ۡعلَمُ  َولََقدۡ ﴿
َ
َما َ�ُقولُونَ  � ۗ ّلَِساُن  ُ�َعّلُِمُهۥ إِ�َّ ِيٱ�ََ�ٞ َّ�  ٞ ۡعَجِ�ّ

َ
يُۡلِحُدوَن إَِ�ۡهِ أ

بِ�ٌ  ٞ مُّ  .]۱۰۳[النحل:  ﴾١٠٣َوَ�َٰذا لَِساٌن َعَرِ�ّ
آموزد. زبانی کسی که به او  گویند آن را انسانی بدو می که ایشان میدانیم  ما می«

 .»دھند غیرعربی است و این به زبان عربی گویا و روشن است نسبت می
مشرکان به این موضوع اشاره نمود که چگونه کسی که  ۀقرآن، در برابر این گفت

کند، آن را از فردی  یقرآن را با این شیوایی و رسایی و مفاھیم کامل و فراگیر بیان م
عجمی و غیرعرب آموخته است؟ و انسانھای عاقل و منطقی از گفتن چنین سخنانی 

. ھمچنین آنھا به روش نزول قرآن اعتراض کردند و گفتند باید قرآن ٢نیاز ھستند بی
شد. خداوند حکمت نزول قرآن به صورت تدریجی را چنین بیان فرمود  یکباره نازل می

گردد و فھمیدن و حفظ کردن و فرمان بردن  تثبیت دلھای مؤمنان می ۀکه بیشتر مای
 تر خواھد بود: از آن، آسان

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ  �َّ ۚ َكَ�ٰلَِك ِ�ُثَّبَِت بِهِ  ۡلُقۡرَءانُ ٱَ�َفُروا  ۦُ�ۡلَٗة َ�ِٰحَدٗة
 .]۳۲[الفرقان:  ﴾٣٢فَُؤاَدَكۖ َوَرتَّۡلَ�ُٰه تَۡر�ِيٗ� 

شود؟ این گونه است تا دل تو را پا برجا و  گویند چرا قرآن یکجا نازل نمی کافران می«

 .»خوانیم استوار بداریم و آن را قسمت قسمت و بخش بخش فرو می
سپس خداوند آنھا را به مبارزه طلبید که مانند قرآن را بیاورند و برای مشرکان 

 :توانند کمک و یاری بطلبند مورد می ھا و جنھا در این اعالم کرد که از تمامی انسان

�ُس ٱ ۡجَتَمَعتِ ٱقُل لَّ�ِِن ﴿ نُّ ٱوَ  ۡ�ِ ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ۡ�ِ تُوا
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن  ۡلُقۡرَءانِ ٱَ�َ

ۡ
َ� يَ�

                                           
 ھمان. -١
 .۵۸۶، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 ٣٠٧  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

 .]۸۸[اإلسراء:  ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� ۦبِِمۡثلِهِ 
مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متفق شوند بر اینکه ھمچون قرآن  ۀبگو اگر ھم«

تواند مانند آن را بیاورند و ارائه دھند ھر چند برخی از ایشان پشتیبان  را بیاورند، نمی

 .»و مددکار برخی دیگر شوند
آنھا نه تنھا از آوردن کتابی ھمانند قرآن عاجز و ناتوان خواھند بود؛ بلکه از آوردن 

 سوره مانند قرآن نیز ناتوان ھستند:ده 

مۡ ﴿
َ
ٮُٰهۖ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ْ بَِعۡ�ِ ُسَورٖ ّمِۡثلِهِ  ۡ�َ�َ تُوا

ۡ
َ�ٰٖت وَ  ۦقُۡل فَ� ْ ٱُمۡفَ�َ  ۡسَتَطۡعُتمٱَمِن  ۡدُعوا

ِ ٱّمِن ُدوِن  ْ ٱفَإِلَّۡم �َۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم فَ  ١٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  �َّ نِزَل  ۡعلَُمٓوا
ُ
َمآ أ َّ�

َ
بِعِۡلِم  �

ِ ٱ ۡسلُِمونَ  �َّ نُتم مُّ
َ
ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�َهۡل أ ن �َّ

َ
 .]۱۴-۱۳[ھود:  ﴾١٤َوأ

دھد. بگو: شما ده سوره ھمانند آن  گویند: آن را به دروغ به خدا نسبت می بلکه می«
توانید، دعوت کنید؛ اگر راستگویید. پس اگر  را بیاورید و غیر از خدا ھر کس را که می

گاھی الله و وحی خدا نازل شده است و  پاسخ شما را ندادند، بدانید این قرآن با آ
پذیرید و فرمانبردار خدا  معبودی جز خدا، وجود ندارد؛ پس آیا اسالم را می

 ؟»گردید می
قرآن کریم برای اثبات ناتوانی کفار و مشرکان، آنان را به آوردن یک سوره مانند 

 قرآن دعوت نمود:

ٰى ِمن ُدوِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱ َذاَ�ٰ َوَما َ�َن ﴿ ن ُ�ۡفَ�َ
َ
ِ ٱأ ِيٱَوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق  �َّ َ�ۡ�َ يََديۡهِ  �َّ

ۡم َ�ُقولُوَن  ٣٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَوَ�ۡفِصيَل 
َ
ٮُٰهۖ ٱأ تُواْ  ۡ�َ�َ

ۡ
قُۡل فَ�

ْ ٱوَ  ۦ�ُِسوَر�ٖ ّمِۡثلِهِ  ِ ٱّمِن ُدوِن  ۡسَتَطۡعُتمٱَمِن  ۡدُعوا ونس: ی[ ﴾٣٨إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  �َّ
۳۷-۳۸[. 
کننده کتابھای  این قرآن از سوی غیر خدا ساخته و پرداخته نشده است؛ بلکه تصدیق«

باشد و شک و تردیدی در آن نیست  آسمانی پیشین است و بیانگر کتابھای گذشته می
گویند که او آن را به  بلکه آنان میو از سوی پروردگار جھانیان فرستاده شده است؛ 

دروغ به خدا نسبت داده است. بگو شما یک سوره ھمانند آن را بسازید و ارائه دھید و 
خواھید به جز خدا فرا خوانید و به کمک بطلبید؛ اگر  در این کار ھر کسی را که می

 .»گویید راست می
 



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٠٨

 

با وجود اینکه آنان در اوج عاجز و ناتوان ماندن آنھا از آوردن کتابی مانند قرآن 
شد، دلیل بر  ھایشان نیز با شیوایی سروده می فصاحت و شیوایی بودند و اشعار و قصیده

این است که قرآن، کالم خداوندی است؛ خداوندی که ذات، صفت، کردار و گفتارش با 
 .١ھیچ چیز و ھیچ کس مشابھت ندارد

 دوران مکیهای نپذیرفتن و انکار دعوت اسالمی در  انگیزه
ھای انکار دعوت اسالمی در مرحله مکی بر  پژوھشگران، امور ذیل را از انگیزه

 .٢اند: شمرده
در میان  ج اعرابی که پیامبر اکرم ضعف تأثیر رسالتھا و نبوتھا در جزیره عربی: -1

آنھا مبعوث شده بود، از ادیان آسمانی دور بودند. آنھا برخالف یھودیان و 
اب آسمانی بودند و در امور زندگی خویش آن را الگوی مسیحیان که دارای کت

دادند؛ صاحب دین و کتاب آسمانی نبودند تا به بحث و بررسی  خویش قرار می
میان آنھا مبعوث را در  ج در مورد آن بپردازند. بنابراین، خداوند پیامبر اکرم

 :فرماید نمود تا حجت خویش را بر آنان کامل گرداند؛ چنانکه می

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  َذاَوَ�ٰ ﴿
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ فَٱ ُمَباَركٞ  أ ْ إِ�ََّمآ  ١٥٥لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  �َُّقوا ن َ�ُقولُٓوا

َ
أ

نزَِل 
ُ
ٰ َطآ�َِفَتۡ�ِ ِمن َ�ۡبلَِنا �ن ُكنَّا َعن دَِراَستِِهۡم لََ�ٰفِلِ�َ  ۡلِكَ�ُٰب ٱأ ۡو َ�ُقولُواْ  ١٥٦َ�َ

َ
أ

نزَِل عَ 
ُ
ٓ أ ا َّ�

َ
ّ�ُِ�ۡم  ۡلِكَ�ُٰب ٱلَۡيَنا لَۡو � ۡهَدٰى ِمۡنُهۡمۚ َ�َقۡد َجآَءُ�م بَّيَِنةٞ ّمِن رَّ

َ
ٓ أ لَُكنَّا

َب � ن َكذَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ۚ َ�َمۡن أ ِ ٱَ�ِٰت وَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ِينَ ٱَوَصَدَف َ�ۡنَهاۗ َسَنۡجزِي  �َّ َّ� 

 .]۱۵۷-۱۵۵[األنعام:  ﴾١٥٧نُواْ يَۡصِدفُونَ بَِما �َ  ۡلَعَذابِ ٱيَۡصِدفُوَن َ�ۡن َءاَ�ٰتَِنا ُسوَٓء 
ایم. پس از آن پیروی کنید و  این (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاده«

ایم) تا نگوئید کتاب  بپرھیزید تا مورد رحم خدا قرار گیرید. (آن را فرو فرستاده
ده شده است و از (آسمانی) تنھا بر دو گروه (یھود و نصاری) پیش از ما فرو فرستا

شد، راه  ایم یا اینکه بگوئید اگر کتابی بر ما نازل می خبر بوده بحث و بررسی آنھا بی
گمان از سوی پروردگارتان برایتان قرآنی آمده است و  گشتیم. بی تر از آن می یافته

راھنما و رحمت (خدا بر بندگان) است؛ پس چه کسی ستمکارتر از کسی خواھد بود 

                                           
 .۶۶، ص ۳رسالة االنبیاء، ج  -١
 محمد عبده و عبدالرحمان مالحی.مانند سلمان عوده،  -٢
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جھت از آن رویگردان شود؟ کسانی را که  دلیل و بی را تکذیب کند و بی که آیات خدا
از آیات ما رویگردان شوند، بدترین عذاب خواھیم داد و سزای رویگردانی ایشان را ھر 

 .»چه زودتر بدانان خواھیم رساند
پرستی در زندگی و چیره گردیدن آن بر اندیشه و تفکر  رخنه کردن و نفوذ عقاید بت

بود. گذشته از  ج عامل اصلی در تسلیم نشدن و یقین نکردن به دعوت پیامبر اکرمآنان، 
اینکه طبیعت وجود انسانی چنین است که وقتی به دینی آسمانی باور نداشته باشد، از 

آورند بنابراین، آنھا جان و  گرایی روی می صفای عقیدتی به دور خواھد ماند و به مادی
بت پرستی فدا کردند و با اینکه شاھد ھالک شدن  مال و فرزندانشان را در راه

افزود و یکدیگر را  برادرانشان بودند، اما این امر محبت آنان را به بت و بزرگداشت آن می
کردند و این در  ھا در یاری بتھا توصیه می به اصرار و بردباری و تحمل انواع ناگواری

ستش بتھا دچار فتنه و بال گردیده و حالی بود که از اخبار امتھای گذشته، که بر اثر پر
گاھی داشتند  .١عذابھایی که گرفتار آن شده بودند، آ

ترین طاغوتی که انبیاء با آن  بزرگ تعصب ورزیدن به فرھنگ پدران و نیاکان: -2
کردند، طاغوت تقلید از عادت و رسوم بود و این از عوامل  مواجه بودند و مبارزه می

دارد؛ زیرا برای انسان از دست دادن  ن خدا باز میبزرگی است که انسان را از دی
تر است تا تغییر آنچه به آن خوی گرفته است. مگر اینکه در قلب او  جانش آسان

کن  چیزی جای بگیرد که محبت و عشق به سنتھا و عادتھا را بزداید و ریشه
 ٢است نماید. قرآن کریم به این بیماری یعنی تقلید از پدران در باطل اشاره نموده

 گوید: خطاب به قومش، می و از قول ابراھیم 

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
ۡصَناٗما َ�َنَظلُّ لََها َ�ِٰكفِ�َ  ٧٠َما َ�ۡعُبُدونَ  َوقَۡوِمهِۦ ِ�

َ
ْ َ�ۡعُبُد أ  ٧١قَالُوا

ونَ  ٧٢قَاَل َهۡل �َۡسَمُعونَُ�ۡم إِۡذ تَۡدُعونَ  ۡو يَُ�ُّ
َ
ۡو يَنَفُعونَُ�ۡم أ

َ
قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ  ٧٣أ

 .]۷۴-۷۰[الشعراء:  ﴾٧٤َءابَآَءنَا َكَ�ٰلَِك َ�ۡفَعلُونَ 
کنید؟ گفتند: بتھای  ر و قوم خود گفت: چه چیزی را پرستش میھنگامی که به پد«

مانیم. گفت: آیا ھنگامی که آنھا  پرستیم و دائمًا بر عبادتشان ماندگار می بزرگی را می
کنند؟ یا  شنوند و نیازتان را برآورده می خوانید، صدای شما را می را به کمک می

                                           
 .۲۲۵، ص ۲اغاثه اللھفان عن مصاید الشیطان، ابن قیم، ج  -١
 . ۴۳الطریق الی المدینه، محمد عبده، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣١٠

 

فقط ما پدران و  :سازند؟ گفتند میرسانند و یا زیانی متوجه شما  سودی به شما می

 .»کردند ایم که این چنین می نیاکان خود را دیده
شیوه و روش مشرکان و مخالفان دین خدا در گذر تاریخ بر این امر استوار بوده 

ھا  ھا و زشتی است و ھر گاه دعوتگران پاک طینت مصلح به فرو رفتن آنھا در شھوت
 گفتند: پرسیدند که چرا چنین ھستید، می میکردند و از آنھا  اعتراض می

﴿ ٰ ُ ٱالُواْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا وَ قَ  ِحَشةٗ �َذا َ�َعلُواْ َ� َمَرنَا بَِهاۗ قُۡل إِنَّ  �َّ
َ
َ ٱأ ُمُر  �َّ

ۡ
َ� يَأ

 ِ َ�ُقولُوَن َ�َ  ۡلَفۡحَشآءِ� ٱب
َ
ِ ٱ�  .]۲۸[األعراف:  ﴾٢٨َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

گویند: پدران خود را بر این کار   دھند، می (کافران) وقتی که کار زشتی انجام می«
دھد.  ایم و خدا ما را بدان دستور داده است. بگو خداوند به کار زشت دستور نمی دیده

 ؟»دانید دھید که نمی آیا چیزی را به خدا نسبت می
دالیل متعددی داشت  ادعای کفار و مشرکان مبنی بر اطاعت از آباء و اجداد خود،

از جمله اینکه آنان به فطرت خویش مراجعه نکرده بودند تا آنان را به راه اصلی و درست 
راھنمایی نماید و دارای کتابی آسمانی نبودند تا به آن تمسک جویند بنابراین، آنان بدون 

 است:ورزیدند؛ چنانکه خداوند متعال فرموده  ھیچ دلیل و حجتی بر این ادعا اصرار می

نَّ ﴿
َ
ْ أ لَۡم تََرۡوا

َ
َ ٱ� ا ِ�  �َّ َر َلُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَسخَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
ۡسَبَغ َعلَۡيُ�ۡم  ۡ�

َ
َوأ

ۗ َوِمَن  ۥنَِعَمهُ  ِ ٱَمن يَُ�ِٰدُل ِ�  �َّاِس ٱَ�ِٰهَرٗة َوَ�اِطَنٗة بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ� ُهٗدى َوَ�  �َّ
نِ�ٖ  ْ ٱلَُهُم  �َذا �ِيَل  ٢٠كَِ�ٰٖب مُّ نَزَل  تَّبُِعوا

َ
ٓ أ ُ ٱَما ْ بَۡل نَتَّبُِع َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ  �َّ قَالُوا

َولَۡو َ�َن 
َ
ۡيَ�ٰنُ ٱَءابَآَءنَاۚٓ أ ِع�ِ ٱيَۡدُعوُهۡم إَِ�ٰ َعَذاِب  لشَّ  .]۲۱-۲۰[لقمان:  ﴾٢١لسَّ

کرده است و اید که خداوند آنچه را که در آسمانھا و زمین است، مسخر شما  آیا ندیده«
نعمتھای خود، چه نعمتھای ظاھر و چه نعمتھای باطن را، بر شما گسترده و افزون 
ساخته است؟ برخی از مردم بدون ھیچ گونه دانش و ھدایت و کتاب روشن و 

گیرند. ھنگامی که بدانھا گفته  خدا، راه ستیز و جدال را پیش می ۀروشنگری دربار
کنیم از آن  گویند: ما پیروی می یروی کنید، میشود: از آنچه خدا نازل کرده است پ
کنند) مگر نه اینکه  ایم (از نیاکان خود پیروی می چیزی که پدران خود را بر آن یافته

 .»تشیطان ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فرا خوانده اس
شیطان، آنھا را بر اساس سرشتی که در وجود انسان نھفته است که او را به 

دھد، به  خواند و با تاریخ و فرھنگ آنھا پیوند می بودن به پدران و نیاکان فرا میوفادار



 ٣١١  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

ترین وسیله و نیرنگ شیطان است؛ چنانکه  سوی این انحراف کشانده بود و این بزرگ
شیطان بر سر راھھای انسان نشسته است. از جمله بر سر «فرماید:  می ج پیامبر خدا

گوید: راه پدرانت  خواھد وارد این راه بشود، می راه اسالم نشسته است. وقتی کسی می
کنی؟! اگر سخن او را ناشنیده بگیرد و مسلمان شود، آن گاه بر سر راه  را رھا می
سازی؟ رسول  زمین خود را رھا میکنی و سر گوید: ھجرت می ایستد و می ھجرت می

خدا فرمود: مھاجر مانند اسبی است که با ریسمان بسته شده است! اگر تسلیم نشود و 
کنی! جھاد یعنی به رنج  گوید: جھاد می نشیند و می ھجرت کند، بر سر راه جھاد می
کنی تا کشته شوی و ھمسرت با کسی دیگر ازدواج  انداختن جان و مال، کارزار می

ید! و مالھایت تقسیم شوند! باز ھم اگر سخن شیطان را نپذیرد و به جھاد برود، حق نما
چنین کسی بر خدا این است که او را وارد بھشت سازد؛ یعنی، اگر در این راه کشته شود 

 .١یا غرق شود یا از روی مرکبش بیفتد و بمیرد، بر خداوند است که او را وارد بھشت سازد
در  پرستی: و حمایت آنان از بت ج ر برابر پیامبر اکرمموضعگیری اھل کتاب د -3

فراھم بود و  ج مقابله با دعوت پیامبر اکرم ۀپرستی عرب، زمین محیط بت
نمود و از آنجا که  مخالفت اھل کتاب با این دعوت موضع آنان را تثبیت می

 نمودند اھل تورات و انجیل و وارثان کتابھای آسمانی، دعوت محمد را انکار می
کردند؛  گردیدند، جرأت بیشتری پیدا می و حاضر به قبول نمودن آن نمی

 گوید: چنانکه قرآن می

ِن  لَۡمَ�ُ ٱ نَطلَقَ ٱوَ ﴿
َ
ْ ٱِمۡنُهۡم أ ْ ٱوَ  ۡمُشوا وا ءٞ يَُرادُ  ۡصِ�ُ ٰٓ َءالَِهتُِ�ۡمۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ َما  ٦َ�َ

 .]۷-۶[ص:  ﴾٧ۡختَِ�ٰقٌ ٱَذآ إِ�َّ إِۡن َ�ٰ  �ِخَرةِ ٱ لِۡملَّةِ ٱَسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ� 
گفتند: بروید و بر خدایان خود ثابت و استوار  سرکردگان ایشان راه افتادند و می«

شود. ما در آیین دیگری این را  باشید. این ھمان چیزی است که خواسته می

 .»ایم؛ این جز دروغ ساختگی نیست نشنیده

دین نصارا بود؛ چنانکه ابن عباس و سدی و  .]٧[ص:  ﴾�ِخَرةِ ٱ لِۡملَّةِ ٱ﴿ھدف از 
پرستان  اند و این برگرفته از سخنان علمای اھل کتاب بود و بت مجاھد این را گفته

 .٢ھای آسمانی نداشتند عرب، اطالعی از کتاب

                                           
 .۸۳الغرباء االولون، ص  -١
 .۱۲۶، ص ۲۳تفسیر طبری، ج  -٢
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ای و رقابت برای  نبرد و کشمکش قبیله ای: حاکم بودن عرف و سنتھای قبیله -4
ای  ھای قبیله ھا و عرف رسیدن به ریاست و شرافت و سرداری، ریشه در سنت

بودند به این  ج پیامبر اکرم ۀداشت. بنابراین، آن دسته از مخالفان دعوت که از قبیل
ھا احساس  دلیل که پیامبر اکرم از سرداران نیست و دیگر مخالفان از سایر تیره

دھند، بنابراین  نمودند که با مسلمان شدن، جایگاه خود را در قبیله از دست می می
اولین روزی که پیامبر «گوید:  می س به مخالفت با ایشان پرداختند. مغیره بن شعبه

ھای مکه بودیم که  را شناختم، من و ابوجھل بن ھشام در یکی از کوچه ج اکرم
به ابوجھل گفت: ای ابا الحکم به سوی خدا  ج ناگھان، ایشان را دیدیم، آن حضرت

خوانم. ابوجھل گفت: ای محمد آیا از  و پیامبرش بیا. من، تو را به سوی خدا فرا می
خواھی  نمایی؟ مگر تو چیزی غیر از این می ناسزا گفتن به خدایان ما خودداری می

نم که آنچه ای؟ سوگند به خدا اگر من بدا که ما گواھی بدھیم که تو پیام را رسانده
گوید: بعد از اینکه رسول الله  پذیریم! مغیره می گویی، درست است باز ھم نمی تو می

بنی قصی  ۀگوید، حق است؛ ولی طایف دانم آنچه او می رفت، ابوجھل گفت: من می
داری و آب دادن به حاجیان را بر عھده  داری کعبه، دارالندوه پرچم سرپرستی پرده

دادیم و این خبر را کاروانھا برای  به مردم خوراک می گرفتند؛ سپس با یکدیگر
کنند: از میان ما پیامبری مبعوث شده است!  کردند و اکنون ادعا می یکدیگر نقل می

 .١نه سوگند به خدا این را نخواھم پذیرفت
عربھا عالوه بر اینکه  شدید نسبت به منافع و جایگاه خود در میان عرب: ۀعالق -5

دارشان بودند، در صدد این بودند  خواستار باقی ماندن جایگاه و افتخارات ریشه
کردند  ھای عرب مقدس شمرده شوند؛ چون گمان می که ھمچنان نزد قبیله

کند و بر اثر آن عربھا به آن یورش  که اسالم این ویژگی مکه را از آن سلب می
اقتصادی خواھند انداخت؛ غافل از اینکه خداوند  خواھند برد و آن را از رونق

 به آنھا امنیت و روزی را ارزانی کرده است:

ْ َوقَالُوٓ ﴿ َُّهۡم َحَرًما َءاِمٗنا  لُۡهَدىٰ ٱ نَّتَّبِعِ  إِن ا ن ل َو لَۡم ُ�َمّ�ِ
َ
�ِضَناۚٓ أ

َ
ۡف ِمۡن أ َمَعَك ُ�َتَخطَّ

ءٖ ّرِۡزٗقا مِّ  ۡ�َ ِ
ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ ُ�َۡ�ٰٓ إَِ�ۡهِ َ�َمَ�ُٰت ُ�ّ

َ
نَّا َوَ�ِٰ�نَّ أ ُ  ﴾٥٧ن �َّ

                                           
، ص ۲عجاز، ج دالئل النبوه، بیھقی، باب اعتراف مشرکی قریش بما فی کتاب الله تعالی من اال -١

۲۰۷. 
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 .]۵۷[القصص: 
ربایند. مگر ما  و گفتند اگر ھمراه تو ھدایت را پذیرا شویم، ما را از روی زمینمان می«

جات فراوانی  ایم که محصوالت و میوه  حرم پر امن و امانی را برای ایشان فراھم نیاورده
شود؟ این محصوالت (ثمرات) داده ماست و لیکن بیشتر آنان  میبه سوی آن سرازیر 

 .»دانند نمی
اعراب بر این اعتقاد بودند که ھر قبیله نسبت به افراد خود شناخت بھتری دارد، بر 
این اساس چون قریش از دعوت رسول خدا روی گرداندند و آن را نپذیرفتند بنابراین، 

لیه دعوت و رھبر آن سازمان دادند؛ بلکه عالوه بر تنھا جنگ روانی و تبلیغاتی ع آنان نه
خدا بودند و ھر جا  ۀھای تبلیغاتی از مکه به اطراف، دنبال داعی برگزید فرستادن پیام

کردند تا با او بدرفتاری نمایند و او را  خردان را بسیج می پیوستند و بی رفت، به او می می
نکند که ایشان را پناه دھد یا از وی پیروی ھا بدنام کنند تا ھیچ کس جرأت  در میان قبیله

توانند  ھای کوچک و دستان ناتوان خود می کردند با دھن نماید. طاغوتیان مکه گمان می
 نور خورشید الھی را پنھان نمایند، اما تالش آنھا ناکام ماند و گفته الھی تحقق پذیرفت:

[الصافات:  ﴾١٧٢لَۡمنُصوُرونَ ٱإِ�َُّهۡم لَُهُم  ١٧١لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ لِِعَبادِنَا َ�َِمُتَنا َسَبَقۡت  َولََقدۡ ﴿
۱۷۱-۱۷۲[. 

ما قبًال ثبت و ضبط گشته است که قطعًا یاری  ۀوعده ما راجع به بندگان فرستاد«

 .»گردند می



 
 
 
 

 فصل دوم 
 امتحان و آزمایش

به طور کلی ابتالء و گرفتار شدن به مشکالت، سنت الھی در میان مخلوقات است و 
 فرماید: این مطلب به صورت واضح در قرآن بیان شده است؛ چنانکه می

ِيٱوَُهَو ﴿ �ِض ٱَجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف  �َّ
َ
َۡبلَُوُ�ۡم َورََ�َع َ�ۡعضَ  ۡ� ُ�ۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ

ۢ  ۥ�نَّهُ  لۡعَِقابِ ٱِ� َمآ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ إِنَّ َر�ََّك َ�ِ�ُع   .]۱۶۵[األنعام:  ﴾١٦٥لََغُفورٞ رَِّحيُم
خدا است که شما را جانشینان زمین گردانید و برخی را بر برخی درجاتی باال برد تا «

عقاب  ۀگمان پروردگارت زود رسانند است، بیازماید. بی شما را در آنچه به شما داده

 .»کران و رحمت فراوان است است و او دارای مغفرت بی

�ِض ٱإِنَّا َجَعۡلَنا َما َ�َ ﴿
َ
ۡحَسُن َ�َمٗ�  ۡ�

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم �  .]۷ھف: ک[ال ﴾٧زِ�َنٗة ل

تا ایشان را بیازماییم تا کدام یک کار چیزھای روی زمین را زینت آن کرده ایم ی  ما ھمه«

 .»کند نیکوتر می

�َ�ٰنَ ٱإِنَّا َخلَۡقَنا ﴿ ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ فََجَعۡلَ�ُٰه َسِميَعۢ� بَِصً�ا ۡ�ِ
َ
 ﴾٢ِمن �ُّۡطَفٍة أ

 .]۲[اإلنسان: 
آزماییم، وی را شنوا و بینا  ایم و چون او را می آمیخته آفریدهی  ما انسان را از نطفه«

 .»ایم کرده
ای محکم  آزمایش (در معرض بال قرار گرفتن) با رسیدن به قدرت و حکومت رابطه

و ناگسستنی دارد؛ چرا که سنت الھی چنین است که ھیچ ملتی را به قدرت و حکومت 
اش  حوادث گداخته شود تا ناخالصیی  رساند مگر اینکه وجود گرانبھایش در کوره نمی

اکان جدا بشوند. گرفتار شدن به مشکالت و در بوته آزمایش برطرف گردد و پاکان از ناپ
گیرد وھرگز در این  قرار گرفتن سنتی است که امت اسالمی در فرآیند آن قرار می

سّنت تخلف و تغییری به وجود نخواھد آمد؛ زیرا خداوند مؤمنان را در بوته آزمایش 
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نجام قدرت و حکومت را در زمین دھد تا ایمانشان را از آلودگی ھا بپیراید و سرا قرار می
برای انسان کدام بھتر  :به دست بگیرند. از امام شافعی نقل است که مردی از او پرسید

است اینکه به قدرت و حکومت برسد یا اینکه مورد آزمایش قرار بگیرد؟ امام شافعی 
وند، تا زمانی که در بوته آزمایش قرار نگیرد، به قدرت نخواھد رسید؛ زیرا خدا :گفت

نوح، ابراھیم، موسی، عیسی و محمد (صلوات الله علیھم) را مورد آزمایش قرار داد و 
وقتی صبر پیشه کردند، آنھا را پیروز و حاکم گردانید. پس کسی گمان نبرد که از 

ھا و قرار گرفتن در معرض  و گرفتارشدن مؤمنان به سختی ١یابد مصیبت رھایی می
امری الزم و قطعی است تا پیراسته گردند و بنیان و  آزمایش قبل از رسیدن به قدرت،

دار بشود و این ابتال بر اساس رحمت الھی است تا پاک و منزه  نھاد آنھا قوی و ریشه
. در معرض آزمایش قرار گرفتن داعیان عالوه بر اینکه سنت خدا است، راه ٢گردند

ھا و  با ناگواریفرمود: بھشت  ج سازد؛ چنانکه پیامبر اکرم بھشت را ھموار می
. سپس ٣ھا مورد احاطه قرار گرفته است ھا احاطه شده است و دوزخ با شھوت سختی

در معرض آزمایش قرار گرفتن، راھی است که برای پدید آوردن گروھی که این دعوت 
دھد، جز آن راھی دیگر وجود ندارد.  گیرد و مسئولیتھای آن را انجام می را به دوش می

الت و در معرض آزمایش قرار گرفتن، راه تربیت امت اسالمی و راه گرفتارشدن به مشک
شکوفایی استعدادھا و نیروھای پنھان امت و راه پرداختن عملی به مسئولیتھا و 
تکالیف و نیز راه شناخت حقیقت مردم و حقیقت زندگی است و برای این است تا 

ھا ھستند که برای بر عھده ترین افراد، در دعوت باقی بمانند و این پایدارترین و قوی
گرفتن دعوت و صبر نمودن بر آن، شایستگی و صالحیت خواھند داشت و امانتداران 

 .٤دعوت خواھند بود

 های الهی و فواید آن حکمت آزمایش
ترین آنھا  ابتالء و در بوته آزمایش قرار گرفتن، حکمتھای متعددی دارد که مھم

 عبارتند از:

                                           
 .۲۸۳الفوائد، ابن قیم، ص  -١
 .۲۳۵التمکین لالمة االسالمیه، محمد السید محمد یوسف، ص  -٢
 .۲۱۷۴شمارۀ  ،۴مسلم، ج  -٣
 .۵۹۳، ص ۱فی ضالل القرآن، ج  -٤
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 ھا تصفیه و پاکسازی صف -۱
ای برای پاکسازی و مشخص نمودن حق گرایان از باطل  آزمایش را خداوند وسیله

گرایان قرار داده است؛ زیرا قوت ایمان افراد در حالت طبیعی و آسایش مشخص 
شود؛ چنانکه  شود؛ بلکه در مصایب و مشکالت پرده از حقیقتھا برداشته می نمی

 خداوند فرموده است:

َحِسَب ﴿
َ
ن َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ  �َّاُس ٱأ

َ
ُ�ٓواْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
 .]۲بوت: ک[العن ﴾٢أ

شوند  ایم، به حال خود رھا می اند ھمین که بگویند ایمان آورده آیا مردمان گمان برده«

 .»گردند و ایشان آزمایش نمی

 تربیت گروه مسلمان -۲
این راھی است که برای پدید آوردن گروھی «گوید:  می /در این مورد، سید قطب 

دھد، جز آن راھی  گیرد و مسئولیتھا و تکالیف آن را انجام می که دعوت را بر عھده می
شناسایی و شکوفاساختن استعدادھا و  ۀوجود ندارد . این راه تربیت این گروه و وسیل

ولیتھا و تکالیف است و عالوه بر نیروھای پنھان گروه مسلمان و راه پرداختن عملی به مسئ
آن، این است تا پایدارترین و  ۀآن راه شناخت حقیقت مردم و حقیقت زندگی است و فلسف

دعوت و  ۀترین افراد، برای دعوت باقی بمانند و این افراد برای بر عھده گرفتن و ادام قوی
 .١واھند بودصبر نمودن بر آن شایستگی و صالحیت دارند و آنھا امانتداران دعوت خ

 ھا پرده برداشتن از راز دل -۳
و خداوند، حقیقت دلھا را پیش از ابتالء و «گوید:  می /در این مورد سید قطب 

شود آنچه برای خداوند  داند، اما ابتالء باعث می در معرض آزمایش قرار گرفتن می
 .٢»ای وضعیت پیرامون نیز آشکار گرددآشکار است بر

 بر عھده گرفتن امانتآمادگی حقیقت برای  -۴
خواھد مؤمنان  و خداوند ھرگز نمی«گوید:  می فی ظالل القرآندر این مورد صاحب 

آزمایش و امتحان عذاب و آزار نمایند؛ بلکه این نوع تمرین و آمادگی  ۀرا به وسیل
حقیقی برای بر عھده گرفتن امانت الھی است و نیازمند تمرین ویژه است که با تحمل 

                                           
 .۱۸۰، ص ۲ھمان، ج  -١
 .۳۸۷، ص ۶ھمان، ج  -٢
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گردد و باید بر خدا اعتماد نمود و ھمواره از او یاری  فراوان کامل میرنج و مشقت 
سازد و استعددھا و نیروھای  ھا پاک می ھا و پلیدی طلبید. یقینًا خدا آنان را از پاکی

گردد و صیقل  سازد. پس وجودشان استوار و محکم می آنان را شکوفا و فعال می ۀنھفت
تر و ارتباطشان با خداوند  شود و توانایی آنان بیشتر و سرشت آنان قوی داده می

نماید یا پیروزی یا  گردد و یقینًا خداوند از دو خوبی یکی را بھره آنان می تر می محکم
د که نھایتًا بعد از آمادگی و آزمایش شدن، پرچم را به پاداش الھی و اینھا کسانی ھستن

 .»نسبت به آن امانتدار خواھند بود گیرند و دست می

 شناخت حقیقت وجود -۵
این بدان خاطر است تا اھل دعوت «گوید:  می فی ظالل القرآندر این مورد صاحب 

زند، حقیقت پردا در حالی که به طور عملی و در دنیای واقعیت به زندگی و جھاد می
خویش و حقیقت وجود انسانی و اسرار پنھان آن را بدانند و در حالی که شاھد 
کشمکش ارزشھا و مبادی دعوتشان با شھوات و امیال وجودشان ھستند و اصطکاک 

گاه شوند و راھھای ورودی شیطان را به  کند، به حقیقت گروه پیدا می ھا و جوامع آ
 .١»ھا را شناسایی نمایند ه اھا و پرتگ درون و ھمچنین لغزشگاه

 شناخت ارزش و اھمیت -۶
این برای آن است تا دعوت، نزد « نویسد:  می فی ظالل القرآندر این مورد صاحب 

داعیان از ارزش و اھمیت خاصی برخوردار باشد و به اندازه مشکالت و بالھایی که در 
کنند، جایگاه  فدا می راه گسترش دعوت و به اندازه چیزھای گرانبھایی که در راه آن

 .٢»ر آن در ھر شرایطی کوتاھی نورزنددعوت باال باشد و بعدًا د

 دعوت به سوی دین -۷
ھا، از نظر اسالم آرام و  ھا و آزمایش صبر نمودن و بردباری مؤمنان در گرفتاری

گردد و  گردد و این عامل موجب وارد شدن مردم به دین اسالم می ساکت محسوب می
سست و ناتوان باشند، ھیچ کس دعوت آنھا را نخواھد پذیرفت. بر اثر اگر مؤمنان 

آمدند و ایمان  دارابودن اسالم از چنین خصوصیتی بود که افرادی که نزد پیامبر می
خواست تا برای تبلیغ دین اسالم نزد قومشان  از آنان می ج آوردند آن حضرت می

                                           
 .۱۸۱، ص ۲ھمان، ج  -١
 .۱۸۰، ص ۲ھمان، ج  -٢
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د و به مجاھدت و تالش خویش ادامه بروند و در برابر تکذیب و آزارھایشان شکیبا باشن
 .١اش دعوت اسالم را بپذیرند دھند تا بر اثر آن قوم و قبیله

 جذب نمودن برخی عنصرھای قوی برای دعوت -۸
ھای قوی را به پذیرفتن این عقیده  ھای آنان، انسان پایداری مسلمانان و جانفشانی

مانی داعیان صدر اسالم، نماید؛ چنانکه به خاطر صالبت و پایداری ای عالقمند می
 .٢فخر جھان اسالم قرار گرفتند، به اسالم گرویدند ۀھا که بعدًا مای ترین شخصیت بزرگ

 گناھان ۀباال رفتن درجات نزد خدا موجب کفار -۹
کند مگر اینکه  فرمود: ھیچ خاری یا باالتر از آن به مؤمن اصابت نمی ج رسول خدا

. مقام و منزلتی که بندگان ٣شود از گناھانش میباعث ارتقای مقام وی و محو گناھی 
توانند دست یابند؛  گردند با عمل خود به آن نمی با مشکالت و آزمایشھا به آن نائل می

دھد تا مقام او را باال ببرد؛ چنانکه قرار  پس خداوند او را در معرض آزمایش قرار می
. و ٤دیھای مسلمان استگرفتن در بوته آزمایش، راھی برای زدوده شدن گناھان و ب

فوایدی دیگر نیز دارد که برخی عبارتند از: شناخت قدرت پروردگار؛ شناخت فروتنی و 
شکستگی بنده؛ اخالص؛ بازگشتن و روی آوردن به خدا؛ زاری و دعا و بردباری نسبت 

شود؛ گذشت، شکیبایی؛ ھمچنین شکر و مھربانی از  به کسی که دچار مصیبت می
 .٥باشند شھای الھی میدیگر نتایج آزمای
ھا مانند:  و اصحاب و یارانش در معرض انواع متعددی از آزمایش ج پیامبر اکرم

تالش قریش برای منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی پیامبر و یارانش؛ زشت جلوه 
دعوت؛ آزار تازه مسلمانان؛ تقاضای تبدیل کوه صفا به طال؛ کمک گرفتن  ۀدادن چھر

ادله با پیامبر؛ جنگ تبلیغاتی در مراسم حج علیه دعوت و پیامبر از یھودیان در مج
ھاشم و بنی عبدالمطلب؛ آزار جسمی و انواع  ؛ تحریم اقتصادی پیامبر و بنیج  اکرم

 ھا و بالھا قرار گرفتند. دیگری از آزمایش

                                           
 .۱۹۳-۱۹۲ة النبویة، ص فقه السیر -١
 .۱۹۴-۱۹۳ھمان، ص  -٢
 .۱۲۸-۱۲۷، ص ۶مسلم، شرح نووی، ج  -٣
 .۱۱تا  ۸، ص فقه االبتالء، محمد ابو صعیلیک – ۲۲۴، ص التمکین لالمة االسالمیة -٤
 .۲۸-۱۵ھمان، ص  -٥



 
 
 
 

 فصل سوم
 های مبارزه مشرکان با دعوت شیوه

داشت و  برای مبارزه با دعوتی که از واقعیت جاھلی آنان پرده بر میمشرکان 
برد و تصوراتشان را در مورد خدا، زندگی، انسان و جھان  معبودانشان را زیر سؤال می

دانست، از ھمان روزھای اولیه تصمیم گرفتند تا به ھر شکل ممکن و با  نادرست می
یری یا حداقل آن را و از انتشار آن جلوگ ابزارھای گوناگون، صدای دعوت را خفه نمایند

 .محدود نمایند

  ج تالش قریش برای منصرف کردن ابوطالب از یاری و حمایت پیامبر اکرم
ات برای ما در مجالس و در  قریش نزد ابوطالب آمدند و گفتند: این برادرزاده

گفت:  ج کند. جلوی او را بگیر. ابوطالب به پیامبر اکرم مسجد، مزاحمت ایجاد می
گویند: تو برای آنھا در مجالسشان و در مسجدشان مزاحمت ایجاد  ھایت می عموزاده

چشم به سوی آسمان دوخت و  ج کنی. کاری به کارشان نداشته باش. پیامبر اکرم می
توانید  گفتند: بلی. گفت: ھمان طور که شما نمی» بینید این خورشید را می«فرمود: 

توانم دست از (خورشید) دعوت و  اورید، من نیز نمیای از آن را به دست بی شعله
ام دروغ نگفته است. پس  رسالتم بردارم. ابوطالب گفت: به خدا سوگند برادرزاده

را به  ج . خالصه قریش بارھا تالش کردند تا پیامبر اکرم١دعوت اسالم را بپذیرید
 ند.اش تحت فشار قرار دھند، اما تالش آنھا نافرجام ما خانواده ۀوسیل

اش و قاطعیت او در این مورد، زبانزد خاص وعام شد و  حمایت ابوطالب از برادرزاده

بن ولید  ةافزود. آنھا به اتفاق عمار این امر به اندوه و حسادت و مکر و نیرنگ قریش می
گفتند: ای ابوطالب! این عماره بن ولید بن مغیره  بن مغیره، نزد او رفتند و

                                           
 .۷۸صحیح السیرة النبویة، ابراھیم العلی، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٢٠

 

ات  جوان قریش است. این را به فرزندی خود بپذیر و برادرزادهترین و زیباترین  برجسته
کند و قوم و خویشاوندان تو را پراکنده  را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می

ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است به ما بسپار تا با این وسیله از مشکالتی 
 ۀابوطالب گفت: به خدا سوگند، به معاملکه برای ما ایجاد نموده است، رھایی یابیم. 

دھید که به او غذا بدھم  خوانید! شما فرزند خود را به من می ای مرا فرا می غیرمنصفانه
 .و بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید؟!

 .١به خدا قسم ھرگز چنین چیزی ممکن نیست
ھر  ج گذشتگی ابوطالب و وفاداری وی نسبت به پیامبر اکرمجوانمردی و از خود 

اش  نماید؛ چرا که ابوطالب سرنوشت خود را با سرنوشت برادرزاده زده می انسانی را شگفت
ھای بنی ھاشم و بنی عبدالمطلب  گره زده بود و از جایگاه خود برای یکپارچه نمودن تیره

من خدا، ابولھب، ھمه مطیع ابوطالب و جز دش ٢جھت حمایت رسول الله استفاده نمود
ھای بنی ھاشم و بنی عبدالمطلب را به  سرود و تیره شدند، حتی ابوطالب اشعاری می

 کنیم: ای از اشعارش در اینجا اشاره می نمود، که به پاره حمایت رسول الله تشویق می

 مفخرـاذا اجتمعت يوماً قريش ل
 

 صميمهافعبد مناف رسها و 
 

د مناف از ھمه پیشتاز قریش برای کسب افتخاری گرد بیایند، عبھر گاه روزی «
 .»خواھند بود

 ان حصلت ارشاف عبد منافهاو
 

 جج

 هاـقديمففی هاشم أرشافها و 
 

 

ھای آن به شمار  ف و ریشهاگر اشراف عبد مناف را بخواھی، بنی ھاشم اشرا«
 .»آیند می

 فخرت يوماً فان حممداً  ان و
 

 

 هاـكريمومصطفی من رس ـهو ال 
 

 

رد جز محمد مصطفی کسی خواھی افتخار بکنی، آن ف و اگر به فردی از آنان می«
 .»نخواھد بود

 تداعت قريش غثها ثمينها
 
 

 ٣طاشت حلومهاعلينا فلم تظفر و 
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 ٣٢١  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

ق ماند و آرزوھای آنان، عملی قریش با تمام توان بر ما ھجوم آورد، ولی ناموف«
 .»نشد

پناه داده بود و قصد توھین  ج که ابوطالب به پیامبر اکرمابوجھل نیز به این خاطر 
داشت، حمزه در مقابل او برخاست و با کمان خود سرش را زخمی کرد و گفت: محمد 

 گویی حال آنکه من بر دین او ھستم، اگر قدرتی داری سخنت را تکرار کن. را ناسزا می
گوید و دین  را ناسزا میاین پدیده که جاھلیت از کسی حمایت نماید که خدایان آن 

ای  دھد، پدیده داند و خردمندان آنان را نادان خطاب قرار می و آئین آنان را منحرف می
ھا جان و زندگی را تقدیم  رسد؛ چرا که آنھا برای این ارزش نظیر به نظر می بی
 کردند، ولی با این وجود به ھا به پا می کردند و به خاطر این ارزشھا معرکه و جنگ می

 اند!. حمایت محمد بر خواسته
ابوطالب ھنگامی که احساس خطر کرد که مبادا نابخردان عرب بر او و قومش 

نماید  ای سرود که در آن به حرمت مکه و جایگاه خویش اشاره می یورش ببرند، قصیده
سازد که تا آخرین قطره  کند و نیز خاطرنشان می خدا می ۀو اعالم پناھندگی به خان

 کند: حمد حمایت میخونش از م
 ججا رايت القوم ال ود فيهمـمـلو

 ج

 الوسائلقد قطعو كل العری وو 
 ج

 

پیوندھا را  ۀنیست و ھموقتی قوم خود را دیدم که محبت و دوستی در آنھا «
 .»اند بریده

 االذیقد صارحونا بالعداوة وو
 

 مزايلـقد طاوعوا امر العدو الو 
 

 دھند و از فرمان دشمنی که کرده و آزارمان میو آنھا به صراحت با ما دشمنی «
 .»کنند اندازد، اطاعت می تفرقه می

 قد حالفوا قوماً علينا اظنهو
 
 

 بعضون غيظاً خلفنا باالنامل 
 

 

شان را از خشم، به دھان اند که به گمانم، انگشتان و با قومی علیه ما ھمپیمان شده«
 .»گیرند می

 اخوتیوأحرضت عند البيت رهطی و
 

 ١امسكت من اثوابه بالوصائلو 
 

 

 .»ام ھای آن متمسک شده ه و به پردهخدا قوم و خویشانم را آورد ۀو نزد خان«

                                           
 .۲۷۳، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٢٢

 

خدا و تمام مقدسات سوگند خورد که محمد را به دشمنانش  ۀآن گاه به خان
 نخواھم سپرد، اگر چه جوی خون به راه بیفتد و ادامه داد:

 جكذبتم و بيت اهللا نبزی حممداً 
 

 نناضلـا نطاعن دونه ومــلو 
 

 

 

 ججججج

نکه زخمی اید محمد را ترک بکنیم؛ بدون ای به خدا سوگند که دروغ پنداشته«
 .»بشویم و تیراندازی کنیم

ع حولهو  نسلمه حتی نرصّ
 

 احلالئلتذهل عن ابنائنا وو 
 

م و زن و دھیم مگر اینکه در حمایت او کشته شوی و او را به شما تحویل نمی«
 .»فرزندانمان را ترک کنیم

 و رھبران قریش را یکی یکی نام برد و آنان را چنین مورد مالمت قرار داد:
 فعتبه الستمع بنا قول كاشح

 
 

 حسودٍ كذوب مبغض ذی دغاول 
 

 

 .»حسود و دروغگو و فریبکار را مشنوای عتبه! در مورد ما سخن ھر دشمن «
 و در مورد ابوسفیان چنین سرود:

 ابوسفيان عنی معرضاً مر و

 

 مقاولـا قيل من عظام الـكم 
 

 

 .»ابوسفیان متکبرانه از کنار من گذشت، گویا از سرداران بزرگ یمن است«

 برد مياههيفر الی نجد و
 ج

 يزعم انی لست عنكم بغافلو 
 

 ج

ین دارد که من از شما غافل رساند! و یق به نجد و آبھای خنکش چه آسیبی می«
 .»نیستم

 گوید: مورد مطعم بن عدی سردار و رئیس قبیله بنی نوفل میو در 
 فی يوم نجدة كم اخذ لـامطعم ل

 جج

 ال معظم عند االمور اجلالئلو 
 ج

 

اند، من اگر نابود شوم، تو ھم نجات پیدا  ای داده ای مطعم! آنھا به تو نقشه«
 .»کنی ینم

 نوفالً جزی اهللا عنا عبد شمس و
 

 ١عقوبه رش عاجالً غري آجل 
 

 

 .»عبدالشمس و نوفل، پاداش بدی بدھدخدا از طرف ما به «
آمد و   از وی، پیروزی بزرگی به شمار می ج دفاع و حمایت عموی پیامبر اکرم

                                           
 .۲۱۲، ص فقه السیرة -١



 ٣٢٣  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

ای استفاده نمود و از حمایت قبیله خود برخوردار  از عرف و قانون قبیله ج پیامبر اکرم
مند گشت و  آزادی اندیشه و عمل بھرهگردید و از ھرگونه تجاوز مصون قرار گرفت و از 

نمود و این  خود را به خوبی درک می ۀاین بیانگر آن است که وضعیت حاکم جامع
درسی بزرگ برای دعوتگران راه خداست که باید از محیط و جوامع پیرامون خود و از 

 ھای اجتماعی حاکم در جھت پیشبرد اھداف دینی استفاده نمایند. قوانین و سنت

 برای بدنام کردن دعوت پیامبرتالش 
مشرکان برای بدنام کردن دعوت پیامبر خدا جنگی تبلیغاتی به رھبری ولید بن 

و برای تخریب شخصیت و دعوت وی سامان دادند. ولید به  ج مغیره علیه پیامبر اکرم
رھبران قریش گفت: ای گروه قریش! موسم حج فرا رسیده است و به زودی ھیئتھای 

شوند؛ پس ھمه اتفاق کنید  خواھند آمد و از ماجرای این مرد با خبر میعرب نزد شما 
تا در مورد او نظر واحدی ارائه دھید و با یکدیگر اختالف نکنید و یکدیگر را دروغگو 

 قرار ندھید و برخی سخن برخی دیگر را تکذیب ننمایید.
ھمان را  آنھا گفتند: پس تو ای ابا عبد شمس! چیزی بگو و نظری ارائه بده تا

 بگوییم.
 دھم. گفت: خیر. شما بگویید من گوش می

 گوییم او کاھن است. گفتند: ما به مردم می
ام. سخنان او با  گفت: خیر. او کاھن نیست؛ چون من کاھنان زیادی را دیده

 ھا و سخنان کاھنان متفاوت است. زمزمه
 گوییم: دیوانه است. گفتند می

ایم. ھیچ یک  ه ما جنون را دیده و مشاھده نمودهگفت: خیر. او دیوانه نیست؛ چرا ک
 یابیم. ھای جنون و دیوانگی از قبیل حالت خفگی و وسواس در وجود او نمی از نشانه

 گوییم: او شاعر است. گفتند: می
شناسیم. سخنان او  گفت: او شاعر نیست! ما انواع مختلف شعر و رجز را خوب می

. گفت: او ساحر نیست ما جادوگران و گوییم: ساحراست شعر نیست. گفتند: می
 گوید با دمیدن و گره زدن جادوگران فرق دارد. ایم آنچه او می جادوھایشان را دیده

گفتند: پس چه بگوییم! گفت: به خدا سخنان وی شیرین و دلربا است و به درخت 
ه ھایش پربار ھستند. ب ھایش عمیق و شاخه مانند که ریشه تازه و خرم و پرطراوتی می



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٢٤

 

نظر من بھترین سخن در مورد او این است که بگویید: این شخص ساحر است که با 
سحر خود میان پدر و پسر و دو برادر و شوھر و ھمسر و بین خویشاوندان جدایی 

 .١اندازد می
 آن گاه خداوند در مورد ولید این آیات را نازل فرمود:

ۡمُدوٗدا ۥَ�ُ وََجَعۡلُت  ١١وَِحيٗدا َخلَۡقُت  َوَمنۡ  ِ� َذرۡ ﴿  ١٣َوَ�نَِ� ُشُهوٗدا ١٢َماٗ� مَّ
دتُّ َ�ُ  زِ�دَ  ١٤َ�ۡمِهيٗدا ۥَوَمهَّ

َ
ۡن أ

َ
ۖ إِنَّهُ  ١٥ُ�مَّ َ�ۡطَمُع أ ٓ  ١٦َ�َن �َ�ٰتَِنا َعنِيٗدا ۥَ�َّ

رۡهُِقهُ 
ُ
رَ  ۥإِنَّهُ  ١٧َصُعوًدا ۥَسأ َر َوقَدَّ رَ  ١٨فَكَّ رَ  ُ�مَّ قُتَِل َكۡيَف  ١٩َ�ُقتَِل َكۡيَف قَدَّ  ٢٠قَدَّ

ۡدبََر وَ  ٢٢ُ�مَّ َعبََس َو�ََ�َ  ٢١ُ�مَّ َ�َظرَ 
َ
ٓ إِ�َّ ِسۡحٞر  ٢٣ۡسَتۡكَ�َ ٱُ�مَّ أ َ�َقاَل إِۡن َ�َٰذا

ۡصلِيهِ َسَقرَ  ٢٥ۡلبََ�ِ ٱإِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ قَۡوُل  ٢٤يُۡؤثَرُ 
ُ
 .]۲۶-۱۱[المدثر:  ﴾٢٦َسأ

ام و  دارائی و اموال و اوالد) آفریدهمرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنھا (و بدون «
ام که حاضرند و (وسائل زندگی را) از ھر  ام و پسرانی بدو داده ثروت بسیاری بدو داده

ام، عالوه بر این امیدوار است که بیفزایم. ھرگز چنین  نظر برای او فراھم ساخته
دشمن است به  کند، نخواھد رسید) چرا که او با آیات ما نخواھد شد و بدانچه آرزو می

دارم، او بیندیشید و نقشه و  زودی او را به باال رفتن از گردنه (مشکالت زندگی) وا می
ای کشید و چه طرحی ریخت؟! باز مرگ  طراحی آماده ساخت. مرگ بر او باد! چه نقشه

ای کشید و چه طرحی ریخت؟! باز نگریست و دقت کرد. سپس  بر او باد، چه نقشه
تابگرانه اخم و تخم کرد. آن گاه گفت: این چیزی جز جادوی چھره درھم کشید و ش

باشد و این چیزی جز سخن انسانھا نیست. ھر چه زودتر او را داخل دوزخ  منقول نمی

 .»سوزانم سازم و بدان می می
 ج ھای روانی و تبلیغاتی علیه پیامبر اکرم آید که جنگ از این داستان چنین بر می

ران کافر و انتخاب زمان مناسب و بر طبق قواعد مشخصی که ریزی رھب با دقت و برنامه
شدند و  شود، سامان داده می ریزیھای جنگ روانی از آن استفاده می امروز نیز در برنامه

شدند تا حمله آنھا  آنان برای این امر موسم حج را انتخاب کردند و با ھم متفق می
د بر حجاج اثر بگذارند و تبلیغات آنھا منظم و سازمان یافته انجام شود و از طرفی بتوانن

مطلوب خود را به جا بگذارد و آنان عالوه بر انتخاب زمان مناسب، مکان  ۀثمر و نتیج
ھایی که به مکه  ھا و ھیئت گروه ۀاند تا سخن خود را به ھم مناسب را نیز انتخاب کرده

                                           
 .۶۵-۶۴، ۱تھذیب السیره، ج  – ۱۵۱-۱۵۰السیر و المغازی، ابن اسحاق، ص  -١
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 .١آیند، برسانند می
قرآن به روشنی  ۀشگرف وی به وسیلو تأثیر  ج از طرفی دیگر عظمت پیامبر اکرم

ترین سرداران و رؤسای آنھا  گردد. ولید بن مغیره بزرگ قریش و یکی از بزرگ آشکار می
بین و متکبر بودند، اما او از قرآن متأثر  بود و با اینکه معموًال سران و بزرگان قوم، بزرگ

منظم و سازمان  . اما این جنگ روانی و تبلیغاتی٢شد و به عظمت قرآن اعتراف کرد
توانست  ج را در محاصره قرار دھد؛ بلکه محمدج  یافته نتوانست دعوت پیامبر اکرم

و  ج حصار دشمانش را بشکند که عالوه بر متنفرساختن مردم مکه از پبامبر اکرم
دادند و  تخریب شخصیت وی نزد آنان، زایران را نیز تحت تأثیر تبلیغات خود قرار می

شدند تا از  مانع می ج کردند و میان آنھا و سخنان پیامبر اکرم می افکارشان را مسموم
در دعوت خویش بسیار موفق بود و ھر کس  ج دعوت او متأثر نکردند، ولی پیامبر اکرم

نمود و قبل از اینکه سخنان پیامبر  داد، او را سخت متأثر می را که مورد خطاب قرار می
داد؛ سپس  ر و متانت او آنان را تحت تأثیر قرار میاو را متأثر نماید، ھیئت و وقا ج اکرم

با سخنانی رسا و شیوا که سرچشمه گرفته از وحی الھی، عقل سلیم، عاطفه، اخالص، 
ھا که بر  . از بارزترین نمونه٣نمود شنونده را مجذوب خویش می صفا و صمیمیت بود،

ر شکستن دیوار آھنینی نماید و بیانگر توانایی او د توانایی و اثرگذاری وی داللت می
است که رھبران مکه ایجاد کرده بودند، برخورد آن حضرت با ضماد ازدی و عمرو بن 

 باشد. طفیل دوسی و عمروبن عبسه می

 اسالم آوردن ضماد ازدی -۱
ھای مشرکان در مورد پیامبر گویی ضماد ازدی به مکه آمده بود و از تبلیغات و یاوه

واقعًا فردی مجنون و  ج کرد که پیامبر اکرم گمان میمتأثر گردیده بود و  ج اکرم
خردان مکه  کرد، وقتی از بی دیوانه است. ضماد از قبیله ازد بود. او جنون را معالجه می

دیدم،  دچار جنون شده است با خود گفت: من اگر این مرد را می ج شنید که محمد
مالقات کرد و  ج پیامبر اکرم شاید خداوند او را به دست من، بھبود بخشد. بنابراین، با

خوانم و خداوند ھر کس را که  دانم و می گفت: ای محمد من دعای این بیماری را می
                                           

 .۱۰۳الحرب النفسیه ضد االسالم، د. عبدالوھاب کحیل، ص  -١
 .۱۲۳، ص ۱لتاریخ االسالمی، حمیدی، ج ا -٢
 .۱۳۷-۱۲۷ھمان، ص  -٣
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 خواھی برایت دعا بخوانم تا خوب شوی؟ دھد. آیا می بخواھد به دست من شفا می

ان احلمد� �مده و�ستعينه «سخنانش را این گونه آغاز کرد:  ج پیامبر اکرم
مضل هل ومن يضلل فال هادی هل، واشهد ان ال اهل اال اهللا من يهده اهللا فال �ستغفره ، و

ستایش خداوند را سزاست. او را ستایش « .»رسوهل، اما بعدواشهد ان �مداً عبده و
جوییم، ھر کس را که خداوند ھدایت نماید؛ کسی او را گمراه  گوییم و از او یاری می می

ای برای او نخواھد بود و من  کننده گمراه نماید، ھیچ ھدایتکند و ھر کس را که خداوند  نمی
دھم  دھم که ھیچ معبودی جز خدا نیست. یگانه است و شریکی ندارد و گواھی می گواھی می

 .»که محمد بنده و فرستادة اوست
 سخنانش را تکرار نمود. ج ضماد گفت: سخنانت را باز برایم تکرار کن. پیامبر اکرم

ام، ولی سخنانی  نان کاھنان، جادوگران و شاعران را شنیدهضماد گفت: من سخ
 گذارد. ام. سخنانت در اعماق دریاھا نیز اثر می شبیه سخنان تو نشنیده

 دست خود را داراز کنید تا بر اسالم با تو بیعت کنم.
فرمود: از طرف قومت نیز  ج پس با پیامبر بیعت نمود و مسلمانان شد. پیامبر اکرم

کنم. بعدًا که دولت اسالمی در  ام بیعت می ت: از طرف خود و قبیلهبیعت کن. گف
فرستاد گذر لشکر  ھا و لشکرھایی را می سریه ج مدینه شکل گرفت و پیامبراکرم

اید؟  ھا چیزی بر گرفته اسالم، بر قوم ضماد افتاد. فرمانده به لشکریان گفت: آیا از این
ام. گفت: آن را باز گردانید؛  ای از اینھا برای خود برداشته من آفتابه :مردی از قوم گفت

 .١زیرا این قوم ضماد است
 شوند: فواید و درسھایی که از این واقعه فرا گرفته می

و متھم  ج تبلیغات قریش و تخریب و بدنام کردن شخصیت پیامبر اکرم –الف 
تا نزد پیامبر برود و با افسون و کردن وی به دیوانگی و جنون، ضماد را بر آن داشت 

اذکار مخصوص خود، او را معالجه نماید، ولی نھایتًا این امر موجب گردید ضماد و 
 قومش به اسالم بگروند.

گردد؛  روشن می ج دو صفت بردباری و شکیبایی در شخصیت پیامبر اکرم –ب 
جنونش را معالجه خواھد بیماری  پیشنھاد کرد که می ج چنانکه ضماد به پیامبر اکرم

                                           
 .۸۶۸شمارۀ  ،مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة -١



 ٣٢٧  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

را بر انگیزد، اما پیامبر خدا با بردباری  ج توانست خشم پیامبر اکرم نماید و این امر، می
 و آرامی به استقبال ماجرا رفت که موجب تسلیم ضماد، در مقابل رسول خدا گردید.

ای که پیامبر خدا، ارائه داد بیانگر تعظیم، بزرگداشت، ستایش پروردگار و  خطبه –ج 
ھا و  باشد، از این رو آن حضرت اغلب سخنرانی صاص عبادت برای الله میاخت

 نمود. ھایش را با این خطبه آغاز می موعظه
ضماد از شیوایی و قوت گویایی پیامبر خدا، متأثر شد؛ زیرا سخن آن حضرت از  –د 

کنده از ایمان و یقین و حکمت بر می ھا اثر  خاست بنابراین، سخنانش بر قلب قلبی آ
 نمود. گذاشت و آنھا را وادار به پذیرش اسالم می یم

درنگ اسالم را پذیرفت، داللت بر این دارد که اسالم دین  اینکه ضماد، بی –ھـ 
گاه وجودشان را از فشارھای داخلی و خارجی پاک و مبرا ھا ھر فطرت است و انسان

 پذیرند. رفتاری پسندیده، اسالم را می ۀای و یا مشاھد سازند، گفته
عالقه شدید رسول خدا و تالش ایشان برای انتشار دعوت؛ چنانکه با اسالم  –و 

 آوردن ضماد، از وی برای اسالم آوردن قومش بیعت گرفت.
اھمیت دعوت به سوی خدا، چنانکه تنھا به مسلمان شدن ضماد اکتفا نکرد؛  –ز 

 بلکه از او بیعت گرفت تا قومش را به اسالم دعوت بدھد.
قائل شدن به نیکوکاران و سابقین در خیر؛ چنانکه صحابه با قوم ضماد احترام  –ح 

 .١به خوبی رفتار کردند
در مورد ضماد  ج در حدیث برخی از راھکارھا و وسایل تربیتی که پیامبر اکرم × ط

اند مانند: تأنی و حوصله در سخن گفتن، روش گفتگو،  از آن استفاده نمود، بیان شده
صفات که در شخصیت آن حضرت به عنوان مربی نماد پیدا  توجیه مستقیم و برخی

 ھای بیشتر. صبر، بردباری و تشویق به انجام دادن خوبی :کرده بود مانند

 س اسالم آوردن عمرو بن عبسه -۲
گوید: من در دوران جاھلیت به این موضوع که مردم در  عمرو بن عبسه سلمی می

د، واقف بودم؛ چرا که آنان بتھا را پرستش برند و آیین درستی ندارن گمراھی به سر می
به من رسید، بر شترم سوار شدم و نزد او  ج کردند تا اینکه خبر بعثت پیامبر اکرم می

                                           
 ۱۱۱، یحیی الیحیی، ص ، الوحی وتبلیغ الرسالة۱۳۳ – ۱۳۲، ص ۱التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١

– ۱۱۳. 
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نمود؛ چرا  در آن روزھا، مراحل پنھانی خویش را طی می ج آمدم. دعوت پیامبر اکرم
اینکه نزد  نمود. جستجو کردم تا از جانب قومش احساس خطر می ج که پیامبر اکرم

او رفتم و گفتم: تو چه کاره ھستی؟ گفت: من پیامبر خدا ھستم. گفتم پیامبر 
چیست؟ گفت: خداوند مرا فرستاده است. گفتم: تو را با چه چیزی فرستاده 
است.گفت: مرا با این پیام فرستاده که حق خویشاوندی ادا شود، بتھا شکسته شوند، 

یزی با او شریک قرار داده نشود. گفتم: چه خداوند به یگانگی پرستش شود و ھیچ چ
یک آزاده و یک برده آیین مرا اند؟ گفت تاکنون  کسانی از آیین تو پیروی کرده

گوید در آن روز از افرادی که ایمان آورده بودند، ابوبکر و بالل با او بودند.  اند. می پذیرفته
توانی از من پیروی  نمیکنم. گفت: امروز در این موقعیت  گفتم: من از تو پیروی می

ات برگردی و ھر گاه  بینی؟ بھتر است نزد خانواده کنی. مگر وضعیت مرا با مردم نمی
 خبر پیروزی مرا شنیدی، نزد من بیا.

ام ماندم تا اینکه پیامبر خدا، به مدینه  گوید: من برگشتم و نزد خانواده عمرو می
نمودم تا اینکه تعدادی از اھالی مدینه  میھجرت نمود. من ھمیشه اخبار او را پیگیری 

نزد من آمدند. گفتم: مردی که به مدینه آمده چه کاره است و وضعیت او چگونه 
آیند. خویشاوندانش نقشه قتل او را  است؟ گفتند: از ھر سو مردم شتابان نزد او می

وید: من گ شوم و پلید نگردیده بودند. عمرو می ۀکشیده بودند، ولی موفق به این نقش
شناسی؟ گفت:  نیز به مدینه رفتم و در مجلس رسول خدا حاضر شدم. گفتم مرا می

 بله. تو ھمان کسی ھستی که مرا در مکه مالقات نمودی؟
 .١نماز و وضو پرسید ۀدربار ج در ادامه حدیث عمرو آمده است که از پیامبر اکرم

 شود: ھا و فوایدی که از این واقعه گرفته می درس
عمرو بن عبسه از یکتاپرستان دوران جاھلیت بود که پرستش چیزی دیگر  –الف 

 پذیرفت. غیر از خداوند را نمی
جنگ شدید تبلیغاتی قریش علیه آن حضرت سبب شد تا عمرو بن عبسه اخبار  –ب 

 را پیگیری نماید. ج پیامبر اکرم
ن عبسه چنانکه مالقات عمرو ب ج گیری قریش بر پیامبر اکرم جسارت و سخت –ج 

 در دوران پنھانی دعوت صورت گرفت که از طرف قومش در معرض خطر قرار داشت.

                                           
 ، کتاب صالة المسافرین.۸۳۲صحیح مسلم، شماره  -١
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رعایت ادب و احترام ھنگام وارد شدن بر اھل فضل و مقام؛ چنانکه عمرو بن  –ح 
 گوید: مؤدبانه نزد رسول خدا حضور یافتم. عبسه می

ا نمودن حق رسالت محمدی بر دو اساس استوار است که عبارتند از: اد ۀخالص –د 
مرا با این پیام فرستاده است که حق «خدا و حق مردم؛ چنانکه پیامبر خدا فرمود: 

گردد؛ چرا که این خصلت بزرگ، جزو اولویت دعوت اسالم  خویشاوندی مشخص می
بود و در کنار دعوت به یکتاپرستی و توحید قرار گرفت. ھمچنین تھاجم مقتدرانه و 

ترین چیزھایی بود که عرب در اختیار داشت،  رسول الله بر بتھا که مقدس ۀشجاعان
بیانگر این مطلب است که زدودن آثار جاھلیت نیز بسیار مھم است و دعوت توحید با 

 شود. یابد و منتشر می از بین بردن این گونه آثار تحقق می
ھا را  ین بردن بتبا وجود اینکه در ابتدای بعثت توانایی از ب ج پیامبر اکرم –س 

نداشت، اما این کار را در اولویت قرار داد و این بیانگر آن است که تأخیر در بیان امور 
دین به دلیل نداشتن توانایی بر اجرای امور و احکام دین، جایز نیست و کسانی که بر 

اند که فقط باید به تبلیغ اموری از دین پرداخت که اجرای آن ممکن است و  این عقیده
نباید بخشھایی را که نیاز به جھاد و مبارزه دارند و اجرای آنھا فعًال ممکن نیست، 

برند و باید گفت که دعوتشان بر منوال دعوت رسول  مطرح کرد، در اشتباه به سر می
 .١خدا، قرار نگرفته است

برای فراھم آوردن مکان و فضایی امن و امان برای  ج تالش پیامبر اکرم –ش 
 یارانش.اصحاب و 

 ھا شناخت. قوت و حافظه رسول خدا که عمرو را پس از گذشت سال -  ھ
نمود؛ چرا که مصلحتی برای فاش  رسول خدا تعداد مسلمانان را فاش نمی × و

دید. از این رو در جواب عمرو بن عبسه پیروان خویش را به  کردن اسامی آنھا نمی
 عنوان آزاده و برده خطاب قرار داد.

به راه انداخته بود و  ج ز کسانی که جنگ تبلیغاتی علیه پیامبر اکرمیکی دیگر ا
مسلمان شد، طفیل بن عمرو دوسی بود. داستان اسالم آوردن او به طور مفصل در 

ھای سیره بیان گردیده است، اما به نظر دکتر ضیاء عمری، از این داستان فقط  کتاب
خواست تا به قلعه  ج امبر اکرمھمین مقدار با سند صحیح ثابت است که طفیل از پی

                                           
 .۱۰۹، ص ۱، ج التاریخ االسالمی -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٠

 

 .١از پذیرش این امر خودداری نمود ج محکم قبیله دوس پناھنده شود، اما پیامبر اکرم
در روایت صحیحی آمده است که طفیل، قومش را به اسالم دعوت نمود، اما آنھا 

خواست تا علیه  ج نپذیرفتند و با او مخالفت کردند تا جایی که طفیل از پیامبر اکرم
شد آنان دعا کرد و در آن  ٢برای ھدایت و راھیاب ج قومش دعا نماید، اما پیامبر اکرم

 .٣در مدینه منوره بود ج ھنگام پیامبر اکرم
خبر پیروزی مرا ات برگرد و ھر گاه  نزد خانواده«از این گفته پیامبر که فرمود:  –ی 

آموزیم که اساس کار بر این  این درس را در مورد دعوت می .»شنیدی نزد من بیا
نیست که ھواداران و اعضای دعوت اسالمی را در معرض خطرھا و محل مشکالت و 

اش امر نمود  عمرو را به بازگشت نزد خانواده ج آسیبھا قرار دھیم؛ چنانکه پیامبر اکرم
بود. این کار برای ھجرت به حبشه و سپس به مدینه نیز به خاطر ھمین  ۀو قضی

گرفت تا رھبر نیز با آسودگی خاطر  حفاظت مسلمانان و تقویت تدریجی آنان انجام می
 .٤ریزی بھتری داشته باشد به کارش ادامه دھد و برای آینده آمادگی و برنامه

 س اسالم آوردن حصین، پدر عمران -۳
او گفتند: با این قریش به حصین احترام خاصی قائل بودند، لذانزد او آمدند و به 

 .»گوید نماید و آنھا را ناسزا می یمرد (محمد) حرف بزن. او خدایان ما را به بدی یاد م
 ج رفتند. حصین، وارد خانه شد. پیامبر اکرم ج قریش ھمراه حصین نزد پیامبر اکرم

 .»جای بیشتری برای شیخ باز کنید: «فرمود
ی دیگر در آن مجلس نشسته بودند. پسرش عمران که قبًال مسلمان شده بود با تعداد

گویی؟  حصین گفت: این چه سخنی است که از تو به ما رسیده که خدایان ما را ناسزا می
پدرت مرد عاقلی بود. رسول خدا فرمود: ای حصین پدر من و پدر تو در دوزخ به سر 

پرستی! حصین گفت: ھفت خدا در زمین و یکی در  برند. حصین! چند خدا را می می
گردی، از کدام یک مدد و یاری  پرستم. فرمود: وقتی دچار مصیبتی می مان را میآس

جویی؟ گفت: ھمان را که در آسمان است. رسول خدا فرمود: اگر اموالت نابود شود از  می

                                           
 .۱۹۰، ص ۱صحیح مسلم، ج  -١
 .۱۰۷، ص ۶صحیح بخاری فتح الباری، ج  -٢
 .۱۴۶، ص ۱، دکتر عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة – ۷۶، ص ۲السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -٣
 .۱۲۶، ص ۱، سعید حوی، ج السنة ياالساس ف -٤
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طلبی؟ گفت: ھمان که در آسمان است. رسول خدا فرمود: او صدایت  کدام یک یاری می
گوید: تا آن روز  حصین میسازی؟! بتھا را با او شریک میتو کند و  شنود و اجابت می را می

ای حصین اسالم بیاور تا «خن نگفته بود! رسول خدا فرمود: کسی این گونه با من س
بگو: بار خدایا از «ای دارم به آنان چه بگویم؛ فرمود:  گفت: من، قوم و قبیله» سالم بمانی

بدھم و به من دانش بیشتری بده که نمایم تا کارم را درست انجام  تو طلب ھدایت می
حصین کلمات فوق را تکرار کرد و از جا برنخاست تا اینکه مسلمان  .»باشد برایم سودمند

ھا و پاھای پدرش را بوسید. اشک از چشمان رسول  شد. عمران بلند شد و سر و دست
فر وارد ام گرفت که وقتی حصین در حال ک از کار عمران گریه« :خدا سرازیر شد و فرمود

شد، عمران حق او را به  شد، برایش بلند نشد و او توجه نکرد، اما وقتی حصین مسلمان
د و او بلند شوی«وقتی حصین خواست بیرون برود، پیامبر به یارانش فرمود:  .»جای آورد

دین  وقتی حصین بیرون آمد و قریش او را دیدند، گفتند: بی .»را تا منزلش بدرقه نمایید
 .١از اطراف او پراکنده شدندشده است و 

استعداد خوب و فطرت سالم حصین و از طرفی قوت استدالل و منطق رسول الله 
 مسلمان شدن حصین را فراھم ساخت. ۀکه از راه گفتگو وارد شد، زمین

 س اسالم آوردن ابوذر غفاری -۴
ھا  پذیرفت و از پرستش بت جاھلیت را نمی ۀابوذر وضعیت اعتقادی حاکم بر جامع

داد و  گرفت، مورد اعتراض قرار می چیزی با خدا شریک می ورزید و کسی را که اباء می
مشخصی را برای  ۀخواند بدون اینکه قبل چند سال پیش از آنکه اسالم بیاورد، نماز می

خود تعیین نماید که این بیانگر آن است که او قبًال بر شیوه و روش یکتاپرستان بوده 
پرس و  ج به مکه آمد و در مورد پیامبر اکرم ج عثت پیامبر اکرماست. با اطالع از ب

دانست که فردی  او را دید و س نمود که علی جو کرد تا اینکه شب شد و استراحت می
ناآشنا است از او خواست تا شب مھمان او باشد. صبح روز بعد، ابوذر علی را ترک گفت 

ماند. علی بار دیگر او را برای شب و به مسجدالحرام آمد و تا غروب در آن جا باقی 
ای؟  دعوت کرد. شب سوم نیز چنین شد. سپس علی از او پرسید چرا به اینجا آمده

خواھد محمد را ببیند. علی گفت: او پیامبر بر  وقتی ابوذر به او اعتماد کرد گفت: می

                                           
به نقل از  ۷۶-۷۵، ص ۱حیاة الصحابة، ج  – ۳۳۷، ص ۱االصابة فی تمییز الصحابة، ابن حجر، ج  -١

 االصابة.



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٢

 

ایستم و مشغول چیزی  حق خداست. دنبال من بیا، اگر من خطری احساس نمودم، می
شوم و چون دوباره راه افتادم شما با حفظ فاصله دنبالم بیائید. ابوذر ھمچنان رفت  یم

به او گفت: نزد قومت برگرد و آنھا  ج دیدار کرد. پیامبر اکرم ج تا اینکه با پیامبر اکرم
را خبر بده و منتظر دستور من باش. ابوذر گفت: سوگند به کسی که جانم در دست 

با صدای بلند در میان آنھا سر خواھم داد. پس بیرون آمد تا اوست، فریاد اسالم را 

ان حممداً اشهد ان ال اله اال اهللا و«اینکه به مسجد رسید و با صدای بلند اعالم کرد: 

با شنیدن این صدا مردم به او یورش بردند تا اینکه او را به زمین زدند.  »رسول اهللا
نان را از چنین عملی برحذر داشت و ای آ عباس بن عبدالمطلب با دیدن چنین صحنه

ھشدار داد که چنین نکنید؛ زیرا قبیله غفار از شما انتقام خواھد گرفت وکاروانھای 
نمایند، در معرض خطر  تجاری شما را که از سرزمین قبیله غفار به سوی شام عبور می

قبل از  . ابوذر١دھند و این گونه عباس او را از دست قریش نجات داد و تعرض قرار می
حاضر گردد، برادرش را به  ج اینکه خود به مکه برای تحقیق و بررسی نزد پیامبر اکرم

به  ج این منظور فرستاده بود، اّما برادر او از میان تمامی سجایای اخالقی پیامبر اکرم
انگیز و دوربودن سخنان او از شعر اشاره نمود، اّما ابوذر  مکارم اخالقی و سخنان دل

خواستم بر آورده ننمودی، لذا درصدد برآمد تا نزد  قانع نکردی و آنچه میگفت: مرا 
مواظب خودت باش. اھل مکه «حاضر گردد، اّما برادرش به او گفت:  ج پیامبر اکرم

 .٢»بر من خشمگین شدند و پرخاش کردندخطرناک ھستند؛ زیرا آنھا 

 ها و فواید درس
تبلیغات سوء مشرکان طنین انداخته که بر اثر  ج پیامبر اکرم ۀشھرت و آواز -۱

 بنی غفار نیز رسیده بود. ۀبود، به قبیل
دانایی و ھوشیاری ابوذر که مردی دارای نظر و رای مستقل بود که شایعات و  -۲

گریزان و متنفر نمود؛ بلکه به جستجو و  ج تبلیغات او را از دعوت پیامبر اکرم
 ج واقعیت بعثت پیامبر اکرمتحقیق پرداخت و برادرش را فرستاد تا در مورد 

 بررسی نماید.

                                           
 .۱۷۳، ص ۷صحیح بخاری، فتح الباری، ج  -١
 .۱۴۵، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة – ۱۹۲۳، ص ۴صحیح مسلم، ج  -٢
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چنانکه او به اطالعاتی که برادرش،  ج اھمیت دادن ابوذر به پیامبر اکرم -۳
انیس، برای او آورده بود بسنده نکرد؛ بلکه خواست حقیقت را با چشمان خود 
مشاھده نماید؛ زیرا موضوع فقط مردی نیست که به خیر و خوبی فرمان 

گوید پبامبر خدا است. بنابراین،  مردی است که می دھد؛ بلکه سخن از می
سختیھا، رنجھا، دشواریھای طاقت فرسای راه و جدایی از خانواده و وطن باید 

اش را ترک نمود و  در راه حق تحمل شود؛ پس ابوذر نیز چنین کرد. خانواده
اش را قرار داده بود، برای شناخت نبوت به سوی  ای که در آن توشه باکیسه

 .١رھسپار گردید مکه
این اقدامی امنیتی  :تأخیر و درنگ نمودن ابوذر برای کسب اطالعات مورد نظر -۴

طلبید؛ پس اگر ابوذر از ھمان ابتدا به  بود که حساسیت موقعیت آن را می
آمد و قریش از این  بر می ج صورت آشکار درصدد شناسایی پیامبر اکرم

گرفت و به ھدفش  اذیت قرار میگردیدند، در معرض آزار و  موضوع با خبر می
که به خاطر آن محل زندگی و قومش را ترک نموده بود و در راه رسیدن به آن 

 رسید. سختیھا و مشقتھای سفر را تحمل کرده بود، نمی

از ابوذر ھدفش از  س رعایت کردن جانب احتیاط و مواظب بودن: وقتی علی -۵
مھمان علی بود، اما ھدف اصلی آمدن به مکه را پرسید؛ ابوذر با اینکه سه روز 

خواست کامًال احتیاط نماید بنابراین،  مسافرت خویش را کتمان نمود؛ زیرا می
گاه نماید، شرط گذاشت که این را پوشیده  قبل از اینکه او را از علت آمدنش آ
نگاه دارد و نیز از او خواست تا وی را راھنمایی نماید و این بیانگر احتیاط وی 

 ن، ابوذر به اھداف خویش دست یافت.است بنابرای

علی و  ج پنھان کاری و پوشش امنیتی در مسیر حرکت نزد پیامبر اکرم -۶
نماید؛ بین  نمودند کسی آنان را تعقیب می برای اینکه احساس می بابوذر
ابتدا حرکت نماید و اگر خطری س  رمزی بر این اساس گذاشتند که علیخود 

گاه سازد و او نیز بعد از علیس  ای ابوذر احساس گردید، به گونه به س  را آ
سوی قرارگاه (دار  پوشش امنیتی برای حرکت آنھا به حرکت خود ادامه دھد. این

 االرقم) بود.

                                           
 .۹۳ - ۹۱، یحیی الیحیی، ص الوحی وتبلیغ الرسالة -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٤

 

 ۀاز بھر س نماید که اصحاب ھای امنیتی گذرا بر این داللت می این اشاره -۷
نماید که  واالیی در جوانب امنیتی برخوردار بودند و نیز بر این داللت می

امنیت برای آنھا مھم بود و چه قدر دغدغه آن را داشتند تا جایی که امنیت 
نشان بارزی در ھر اقدام خصوصی و عمومی آنھا بود. بنابراین، حرکتھای آنان 

ی چه قدر ما به این گرفت. به راست سازمان یافته و بررسی شده انجام می
احساس امنیتی اصحاب نیاز داریم، به ویژه در این عصر که مسائل امنیتی 

و امنیت دارای  ١اھمیت زیادی در به وجود آمدن و از بین رفتن تمدنھا دارد
ھای پیشرفته و دستگاھھای  ھا و روش مدارس ویژه و تکنولوژی و شیوه

گردد. پس  امور امنیتی میھای ھنگفتی صرف  مستقل گردیده است و بودجه
وقتی چنین است، مسلمانان باید به جوانب امنیتی اھمیت بدھند تا دشمنان 
نتوانند به اطالعات مسلمانان دسترسی و اطالع یابند و رازھا و اسرار 

 .٢مسلمانان در دسترس آنان قرار نگیرد
 صداقت ابوذر در جستجوی حق و قوت عقل و درک وی: چنانکه بعد از اینکه -۸

 اسالم به او عرضه شد، اسالم را پذیرفت.

سعی و تالش و اھمیت پیامبر خدا، به امنیت و سالمتی یارانش که ابوذر را  -۹
اش برگردد و قضیه را پنھان بدارد تا اینکه خداوند  دستور داد تا نزد خانواده
 آن را آشکار و پیروز نماید.

ا در انجمنھا و شجاعت ابوذر و قدرت او در بیان حق: او اسالم خویش ر -۱۰
اجتماعات قریش آشکارا اعالم کرد و آنھا را به مبارزه طلبید و حق را اظھار 

 .٣کرد
از این دستور پیامبر که ایمان خویش را مخفی و پنھان بدارد چنین  س ابوذر

برداشت نموده بود که این دستور، دستوری الزامی و ایجابی نیست؛ بلکه پبامبر 
آید چنین دستوری داد، از  شاید از پس چنین کاری بر نمیو اینکه  از روی شفقت

آید که گفتن سخن حق در  این رو رسول خدا نیز مخالفت نکرد و از این بر می

                                           
 .۵۹-۵۸، ابراھیم علی، ص رة النبویة قراءه لجوانب الحذر والحمایةی السیف -١
 .۹دروس فی الکتمان، محمود خطاب، ص  -٢
 .۹۵، ص الوحی وتبلیغ الرسالة -٣
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رود که گوینده را آزار و اذیت نماید، جایز است گرچه  برابر کسی که بیم آن می
باشد  یسکوت کردن نیز جایز است و این به اقتضای اھداف و موضوع، متفاوت م

 .١شود و برحسب آن به انسان پاداش داده می
موضع ابوذر برای دعوت، بسیار مفید بود و او در مقابله و مقاومت در برابر  -۱۱

به راه انداخته بودند، مشارکت  ج جنگ روانی که قریش بر ضد پیامبر اکرم
جست و اعالم ابوذر ضربه محکمی بود که در مرکز به کفار مکه وارد شد. 

اشهد ان ال «ن از بدن ابوذر جاری شد، اما او بار دیگر آشکارا فریاد گرچه خو

 را سر داد. »اله اال اهللا

دفاع عباس از مسلمانان و تالش او برای نجات ابوذر، دلیلی است بر اینکه او  -۱۲
نسبت به مسلمانان مھربان بود و روش او در دفع تجاوز بر این داللت 

گاھی داشت بنابراین، آنھا را به نماید که عباس از شخصیت کفار م می که آ
شد،  خطرھایی که تجارت آنھا به ھنگام عبور از دیار قبیله غفار مواجه می

 .٢ھشدار داد
در مکه اتخاذ کرده بود، اطاعت  ج ابوذر از ترتیب امنیتی که پیامبر اکرم -۱۳

نمود بنابراین، با وجود دلبسته بودن ابوذر به پیامبر و با اینکه پیامبر را 
وست داشت و به شدت عالقمند دیدار او بود، اما سخن ایشان را در مورد د

چگونگی ترک گفتن مکه و رفتن به سوی قومش را پذیرفت و به صالح و 
ھدایت خانواده و دعوت دادن آنان به اسالم اھتمام ورزید و قبل از ھمه برادر 

 و مادر و قومش را به اسالم دعوت کرد.

بر قومش و توانایی او در ھدایت و قانع کردن آنھا به قوت تأثیر دعوت ابوذر  -۱۴
پذیرفتن اسالم، با این حال حایز شرایط امارت نشد. چنانکه مسلم در صحیح 

گوید به رسول خدا گفتم: آیا مرا امیر قرار   کند که می خود از ابوذر روایت می
ذر تو ای ابو«ام گذاشت و فرمود:  دستش را بر شانه ج دھی؟ پیامبر اکرم نمی

ضعیف ھستی و فرماندھی و امارت امانتی است و روز قیامت سبب رسوایی و 
ی که در ا پشیمانی خواھد شد، مگر کسی که آن را به حق بگیرد و وظیفه

                                           
 .۱۳۴، ص ۷فتح الباری، ج  -١
 .۹۴-۹۵الوحی و تبلیغ الرساله، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٦

 

 .١»مورد آن دارد، انجام دھد
 ۀای که توانایی بخشیده است، باید وظیف پس خداوند به ھر کس در ھر زمینه

انجام دھد و نباید از موفقیت او در دعوت الی خویش را در راستای تحقق آن 
 الله، چنین استنباط کرد که در امارت و فرماندھی نیز موفق خواھد بود.

واگذاری رھبری و سرپرستی قبیله غفار به ایماء بن رحضه سردار آن قبیله از  -۱۵
جانب ابوذر، با اینکه ابوذر قبل از او اسالم آورده بود و مقامش باالتر بود، به 

شخصیت آنھا  ۀراست و حسن مدیریت او و نیز به بزرگداشت مردم، به اندازف
نماید؛ چرا که او دوست نداشت تمامی امور در دست او متمرکز  داللت می

 .٢گردد
موفقیت درخشان ابوذر در دعوت که بر اثر دعوتش نصف قبیله غفار مسلمان  -۱۶

 .٣شد و نصف دیگر آن قبیله بعد از ھجرت اسالم آوردند
کننده و جنگ تبلیغاتی و محدودیت فکری که کفار علیه دعوت  تالشھای تخریب

اسالمی در صدر اسالم، از آن استفاده نمودند، ناکام ماند و شکست خورد؛ چرا که 
تر بود و وسایل تبلیغی او از موانع آنان،  از تالش آنان گسترده ج تالش پیامبر اکرم

ر بیشتر از آن چیزی بود که دشمنانش انتظار آن تر بود و ثبات و پایداری او بسیا قوی
ای از مسجدالحرام  اش اقامت نگزید و در گوشه در خانه ج را داشتند. پیامبر اکرم

گیر نشد تا دعوتش را پنھان بدارد و خود را از تیرھای مسموم دشمنان مصون  گوشه
عراب چادرنشین بدارد؛ بلکه او شجاعانه خود را به مخاطره انداخت و به محل اقامت ا

کرد تا کسی که اندکی حیات  رفت و با صدای بلند در مسجد الحرام قرآن تالوت می می
آزادی و نپذیرفتن بندھا در وجودش قرار دارد، بشنود و نور  ۀدر قلبش مانده و انگیز

و مغزش سرایت نماید که از جمله این افراد ضماد ازدی، عمرو بن  ٤ھدایت در قلب
بودند  شری و طفیل بن عمرو دوسی و حصین پدر عمران بن حصین عبسه، ابوذر غفا

و این دلیلی قاطع و حجتی درخشان بر شکست حمالت تخریبی قریش علیه پیامبر 

                                           
 .۸۲۵شماره ، ۱۴۵۷، ص ۳، باب کراھة االماره، ج مسلم، کتاب االمارة -١
 .۱۰۰، ص الوحی و تبلیغ الرسالة -٢
 .۴۵، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -٣
 .۱۴۴، ص ۱التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٤
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 بود که باید از این درسھا و آموختنیھا، پند بگیریم. ج اکرم

  در راه دعوت ج انواع اذیت و آزار پیامبر اکرم
ھای  از اولین لحظه ج نسبت به پیامبر اکرمقریش از شدت اذیت و آزار خویش 

ھای  ھای پیروزی دعوت، کاھش ندادند. در این دوران آیه دعوت آشکار تا آخرین لحظه
داد و سرگذشت  شد و او را به صبر، بردباری و گذشت دعوت می زیادی بر اونازل می

ساخت؛ چنانکه  شد و بدین صورت غم و اندوه را از او دور می انبیاء پیشین را متذکر می
 خداوند خطاب به ایشان فرمود:

ٰ َما َ�ُقولُوَن وَ  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿  .]۱۰[المزمل:  ﴾١٠َهۡجٗر� َ�ِيٗ�  ۡهُجۡرُهمۡ ٱَ�َ
پسندیده از ایشان دوری  ۀگویند، شکیبایی کن و به گون در برابر چیزھایی که می«

 .»کن

ۡو َكُفوٗر� ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿
َ
 .]۲۴[اإلنسان:  ﴾٢٤ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك َوَ� تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

حال که چنین است، در طریق تبلیغ و اجرای احکام پروردگارت شکیبا باش و از «

 .»دینانشان فرمانبرداری مکن ھیچ کدام از گناھکاران و بی

ا َضۡيقٖ  ِ�  تَُ�ن َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َزنۡ َوَ� َ�ۡ ﴿  .]۷۰[النمل:  ﴾٧٠َ�ۡمُكُرونَ  ّمِمَّ
 .»کنند، تنگدل مباش ھایی که می غم آنان را مخور و از نیرنگ«

و َمۡغفَِر�ٖ َوُذو ِعَقاٍب ﴿ ا ُ�َقاُل لََك إِ�َّ َما قَۡد �ِيَل لِلرُُّسِل ِمن َ�ۡبلَِكۚ إِنَّ َر�ََّك َ�ُ مَّ
 ٖ��ِ

َ
 .]۴۳[فصلت:  ﴾٤٣أ
شود مگر ھمان  جاھالن) چیزی به شما گفته نمی(از طرف کافران و منافقان و «

چیزھایی که قبًال به پیغمبران پیش از تو گفته شده است. مسلمًا پروردگار تو دارای 

 .»آمرزش فراوان (در حق مؤمنان) و دارای مجازات دردناک (در حق کافران) است

 ج ھایی از اذیت و آزار مشرکان نسبت به پیامبر اکرم نمونه
گفتند: بلی.  ١مالد  اش را به خاک می : آیا محمد در میان شما چھرهابوجھل گفت -۱

نماید، پای خود را بر  گفت: سوگند به الت و عزی اگر او را ببینم که چنین می
 ج کنم. آن گاه نزد پیامبر اکرم اش را با خاک آلوده می گذارم و چھره گردن او می

                                           
 گذارد. یعنی سر به سجده می -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٨

 

خواست، پای  گمان خود میخواند. او به  آمد، در حالی که آن حضرت نمازمی
بگذارد، اما ناگھان حاضران دیدند که به عقب  ج خود را بر گردن پیامبر اکرم

 .خواھد از آسیب چیزی خود را مصون بدارد آید و گویا با دستھایش می می
ای از آتش قرار گرفت. بعدًا  گفتند: تو را چه شده است؟ گفت: میان من و او چاله

 .١کردند شد، فرشتگان او را پاره پاره می اگر به من نزدیک میفرمود:  ج پیامبر اکرم
خواند. ابوجھل  نماز می ج و در حدیث ابن عباس چنین آمده است: پیامبر اکرم

برگشت و بر او پرخاش نمود.  ج آیا تو را از این کار باز ندارم؟ پیامر اکرم«آمد و گفت: 
در مکه یار و ھمنشین ندارد. آن دانی که ھیچ کس بیشتر از من  ابوجھل گفت: تو می

 گاه خداوند این آیه نازل فرمود:

َ�ا�َِيةَ ٱَسَنۡدُع  ١٧نَادِيَُهۥ َيۡدعُ فَلۡ ﴿  .]۱۸-۱۷[العلق:  ﴾١٨لزَّ
پس او ھمچنان یاران خود را فرا بخواند، ما به زودی فرشتگان مامور دوزخ را صدا «

 .»خواھیم زد
زد، فرشتگان الھی که مامور  را صدا میگوید: اگر او ھمنشینان خود  ابن عباس می

 .٢گرفتند دوزخ ھستند، او را فرا می
روایت است که گفت: در حالی که پیامبر خدا در کنار کعبه  س از ابن مسعود  -۱

خواند، گروھی از قریش در مجلس خود نشسته بودند. ناگھان یکی از  نماز می
کنید؟ کدام یک از شما شکمبه شتری را  آیا به این ریا کار نگاه نمی :آنھا گفت

رود، آن را میان  آورد و وقتی او به سجده می اند می که بنی فالن کشته
ترین آنھا فرستاده شد و وقتی که پیامبر  گذارد؟ چنانکه بدبخت ھایش می شانه
سول خدا بر ھای ایشان گذاشت و ر در سجده رفت، آن را میان شانه ج اکرم

اثر آن ھمچنان به حالت سجده باقی ماند. کفار قریش چنان خندیدند که از 
رفت. او که ھنوز  لافتادند. فردی نزد فاطمه  فرط خنده روی یکدیگر می

ھای  دختری کم سن و سال بود، دوان دوان آمد و شکمبه شتر را از میان شانه
و آنھا را ناسزا گفت. وقتی رسول خدا برداشت و انداخت و روی به کفار نمود 

ن کار قریش را به تو وا بار خدایا! نتیجه ای«رسول خدا نماز را تمام کرد، گفت: 

                                           
 .۲۷۹۷مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب قوله ان االنسان لیطغی، شماره  -١
 غریب. ، حسن صحیح۳۳۴۹ترمذی، شماره  -٢
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بار  :تا سه بار این دعا را تکرار کرد. سپس از یکی یکی آنھا نام برد .»گذارم می
خدایا! عمروبن ھشام، عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ولید بن عتبه، امیه بن 

 به بن ابی معیط و عماره بن ولید را ھالک کن.خلف، عق
گوید: به خدا سوگند که ھمه آنھا را در روز بدر دیدم که نقش زمین  ابن مسعود می

 .١شدند ودر آن انداخته شدند شده بودند؛ سپس به سوی چاه بدر کشانده می
بر اساس روایتھای صحیح دیگر بیان شده است که عقبه بن ابی معیط، به دستور 

 ج . و مشرکان از دعای پیامبر اکرم٢شتر را بر گردن رسول الله گذاشت ۀابوجھل شکمب
 .٣شود متأثر شدند و برایشان گران آمد؛ چرا که آنھا معتقد بودند که دعا در مکه قبول می

 ضرب و شتم آزار و اذیت پیامبر اکرم توسط بزرگان قریش -۲
سخن به  ج پیامبر اکرم جمع شدند و از» حجر«روزی سران و اشراف قریش در 

ای که ما در مورد این مرد  ایم که کسی به اندازه میان آوردند و گفتند: ما تاکنون ندیده
دھد و به خدایان ما  ایم صبر کرده باشد؛ او خردمندان ما را نادان قرار می صبر نموده

ل خدا آمد؛ ایم. در آن اثنا رسو گوید. ما بر کار بزرگی در مورد او صبر نموده ناسزا می
ھستی که چنین و گفتند: تو ھمان کسی  ھمه با ھم یکباره بر او حمله بردند و می

 خدایانشان گفته بود، بازگو کردند.در مورد  ج گویی و آنچه را که پیامبر اکرم چنان می
ام. سپس مردی، پیراھن او را گرفت و  گفت: بلی من چنین گفته می ج پیامبر اکرم

کشید که  برخاست و گفت: آیا مردی را می ج دفاع از پیامبر اکرمکشید. ابوبکر به 
 .٤گوید: پروردگارم الله است؟! می

ابولھب عموی آن حضرت و ھمسرش ام جمیل بیشتر از دیگران با پیامبر خدا  -۳
 ۀکردند. ام جمیل با سخن چینی قصد داشت ارتباط گسترد دشمنی می
د. بنابراین، در راه پیامبر خار را با مردم کم رنگ جلوه دھن ج پیامبر اکرم

 ریخت؛ چنانکه خداوند در اش می گذاشت و کثافت و آشغال بر در خانه می
 مورد این زن و شوھر فرموده است:

                                           
 .۱۴۲۰-۱۴۱۸، ص ۳مسلم، ج  – ۵۹۴، ص ۱فتح الباری، ج  -١
 .۱۴۲۰، ص ۳صحیح مسلم، ج  -٢
 .۱۴۹، ص ۱عمری، ج  السیرة النبویة الصحیحة -٣
 .۹۶صحیح السیرة النبویة، ابراھیم العزی من طرق اخری، ص  -٤
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ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ  ١َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

َ
َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� َذاَت  ٢َوَما َكَسَب  ۥَمآ أ

تُهُ ٱوَ  ٣لََهبٖ 
َ
َسدِۢ  ٤ۡ�ََطبِ ٱَ�َّالََة  ۥۡمَر�  .]۵-۱[المسد:  ﴾٥ِ� ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ

گردد. دارایی و آنچه بدست آورده است، سودی  نابود باد ابولھب و حتمًا ھم نابود می«
ور  کش و شعله رساند. به آتش بزرگی در خواھد آمد و خواھد سوخت که زبانه بدو نمی

کش است در گردنش رشته طناب تافته و  ھیزمخواھد بود و ھمچنین ھمسرش که 

 .»ای از الیاف خواھد بود بافته
 ج ابولھب و ھمسرش بعد از نزول آنچه در مورد آنان نازل گردید، نزد پیامبر اکرم

آمد. آن حضرت به اتفاق ابوبکر در کنار کعبه نشسته بود. ام جمیل پاره سنگی در 
دست داشت و چون نزد آنان رسید گفت: ابوبکر! رفیقت کجاست؟ به من خبر رسیده 
که مرا ھجو کرده است. به خدا سوگند اگر او را بیابم با این پاره سنگ دھانش را 

کنید شما  گفت: ای پیامبر خدا! فکر نمیخونین خواھم ساخت، سپس برگشت. ابوبکر 
را دیده باشد؟! پیامبر فرمود: خداوند چشمان او را کور گردانید و مرا ندید و او این شعر 

فرمان مذمم را نپذیرفتیم و او را « .»ما ابینا و دينه قلينا و امره عصيانـمذم«سرود:  را می

 .»یم و با او سرسختانه دشمنی کردیمنافرمانی کرد
: آیا گفت شد و می گفتند، خوشحال می را ناسزا می» مذمم«امبر خدا از اینکه آنان پی

نماید. آنھا  کنید که خداوند چگونه نفرین و ناسزای قریش را از من دور می تعجب نمی
کنند و من محمد (ستوده و پسندیده)  گویند و نفرین می مذمم (ناپسند) را ناسزا می

 .١ھستم
رسیده بود که در بازارھا و مجالس و مراسم حج به دنبال کار ابولھب به جایی 

 .٢کرد رسول خدا بود و او را تکذیب می
ترین آزار قریش این بود که در اواخر دوران مکی برای کشتن پیامبر  آخرین و بزرگ

نقشه کشیدند. آن حضرت در مورد اذیت و آزاری که قریش نسبت به ایشان روا داشته 
ام که کسی به این اندازه  راه خدا، به قدری ترسانده شده گفت: من در بودند می

ام که ھیچ کس به آن  ترسانده نشده است و به قدری مورد اذیت و آزار قرار گرفته
گذشت که غذای  اندازه مورد آزار قرار نگرفته است و مدت سی شبانه روز بر من و بالل می

                                           
 .۵۵۵-۵۵۴، ص ۶فتح الباری، ج  -١
 .۲۹۳، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢
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 .١چیزی که بالل اندوخته بودکافی برای سیر کردن شکم خود نداشتیم، مگر غذای نا
با اینکه دارای شان و منزلت بزرگی بود، اما از نخستین روزھای  ج پیامبر اکرم

خردان  دعوت علنی بار سنگین بال و مشقت و رنج را بر دوش گرفت و از سوی بی
قریش، مورد اذیت و آزار فراوانی قرار گرفت، به طوری که ھر گاه از کنار مجالس آنان 

است که از آسمان با او  ٢گفتند: این پسر ابی کبشه کردند ومی او را مسخره می گذشت می
گذشت با تمسخر  ج شود و ھمچنین یکی از آنان وقتی از کنار پیامبر اکرم سخن گفته می

 .٣گفت: امروز از آسمان برایت سخنی نازل نشده است؟! می
شد؛ بلکه  آزار روانی تمام نمیتنھا با مسخره کردن و اذیت و  ج جنگ علیه پیامبر اکرم

ای گسترده و  فراتر از این رفته و به شکنجه و آزار جسمی رسید و این امر تا حدی دامنه
آب دھان  ج وسیع به خود گرفت که دشمن خدا، امیه بن خلف، بر چھره پیامبر اکرم

امبر ھای جدید به دشمنی و آزار پی . حتی بعد از ھجرت، دشمنان جدید با شیوه٤انداخت
منحصر در قریش مکه بود،  ج روی آوردند و پس از آنکه دشمنی با پیامبر اکرم ج اکرم

بودند، به دشمنی با او برخاستند و عالوه بر  ج افرادی از منافقان که ھمسایه پیامبر اکرم
اینھا یھودیان، فارسھا، روم و ھمپیمانانشان دشمنان دیگری بودند که قدعلم نمودند. در 

در مکه ھر چند به ناسزا گفتن و مسخره کردن و  ج ر دشمنان پیامبر اکرمابتدای ام
محاصره و زد و کوب مختصر، برخاسته بودند، اّما به این ھم اکتفا ننمودند و به دشمنی و 
رویارویی مسلحانه و نظامی شدید که جنگ و گریز در بر داشت برخاستند و این امر به 

. آری ٥ای جز ضررھای مالی و جانی در پی نداشت ای تبدیل شده بود که نتیجه فاجعه
ھای  گذشت و زندگی ایشان زنجیری بود که حلقه دوران رسالت آن حضرت این طور می

رسید،  داد، اما در برابر مشکالتی که در راه خدا به او می بال و مصیبت آن را تشکیل می
الھی تا دم مرگ تمام ورزید و به امید پاداش  سست و زبون نگردید؛ بلکه استقامت می

 .٦نمود ھا و مشکالت را تحمل می سختی

                                           
 .۵۰۰۱صحیح الجامع، ص  -، /، صححه آلبانی ۶۴۵، ص ۴سنن الترمذی، ج  -١
 ابی کبشه پدر رضاعی پیامبر بود. -٢
 .۳۳، ص ۲الروض االنف، ج  -٣
 .۴۸ھمان، ص  -٤
 .۱۳۷ابی شنب، ص  -٥
 .۲۴۳، ص التمکین لالمة االسالمیة -٦
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ھایی مواجه شد که سختی آنھا به   پیامبر خدا در مواقع متعددی با مشکالت و مصیبت
ارزش و مقام رسالتی بود که ایشان  ۀھا به انداز گنجد. مشکالت و مصیبت ذھن کسی نمی

ھایی بود که به مقام و منزلتی واال  بر عھده داشت و بر اثر تحمل چنین مشکالت و مصیبت
خواست که  نزد پروردگارش نائل گردید؛ چرا که او نسبت به قوم خود مھربان بود و نمی

ھای پیشین به آن مبتال شده بودند و شکیبایی  قومش به عذابھایی گرفتار شوند که ملت
ز اذیت و آزار . پس وقتی که رسول خدا ا١نمود تا برای دعوتگرن و مصلحان الگو باشد می

ھا مواجه گردید، داعیان نیز مورد اذیت و آزار  ترین مصیبت مجرمان در امان نماند و با بزرگ
ھا چنین است؛ چنانکه از ابوسعید  قرار خواھند گرفت و سنت و قانون الھی در مورد دعوت

روایت است که از رسول خدا پرسید: بیش از ھمه چه کسانی به بال و  س بن ابی وقاص
پیامبران، سپس کسانی که بیش از دیگران با پیامبران «آیند؟ فرمود:  صیبت گرفتار میم

مشابھت دارند و سپس کسانی که بعد از آنھا باشند و ھر کس برحسب دینداری و مقام و 
تر باشد،  شود و ھر چند از نظر ایمان قوی منزلت معنوی خود به مصیبت و بال گرفتار می

تر خواھد بود و بنده ھمچنان به بال و مصیبت  ان اندازه سختمصیبت و بالی او به ھم
ھیچ گناھی برای او باقی رود که  شود تا اینکه چنان روی زمین راه می گرفتار می

 .٢»ماند نمی

 ج  اذیت و آزار یاران پیامبر اکرم
ھا و مشکالت بزرگی مواجه شدند که  با مصیبت ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

آورد. آنان اموال و جانھای خود را  فلک کشیده و محکم را از پای در می کوھھای سر به
در راه خدا فدا نمودند و خداوند نیز ھیچ یک از بزرگان و اشراف مسلمانان را بدون امتحان 

ھا دچار نمود. در این میان  نگذاشت و آنان را به انواع متعددی از مشکالت و گرفتاری
آزار مشرکان قرار گرفت. بر سرش خاک ریختند و در مسجد نیز مورد اذیت و  س ابوبکر

شناخت بنابراین، او را  خون آلودش کسی نمی ۀالحرام او را چنان زدند که او را برا اثر چھر
کند که وقتی یاران پیامبر  روایت می ل. عایشه ٣اش بردند در لباسی پیچاندند و به خانه

اصرار داشت که آشکارا بیرون  س مدند ابوبکرکه ھشتاد و سه نفر بودند، گردھم آ ج اکرم

                                           
 .۱۹۷محنة المسلمین فی العھد المکی، د سلیمان السویکت، ص  -١
 .۴۰۲۳ابن ماجه، باب الصبر علی البالء، شماره حدیث  -٢
 .۲۴۳، ص االسالمیةالتمکین لالمة  -٣
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اما ابوبکر ھمچنان پیشنھاد خود را  .»ما ھنوز کم استتعداد «بیایند. رسول خدا فرمود: 
ھای مسجد، ھر یک در میان  کرد تا اینکه پیامبر بیرون آمد. مسلمانان در گوشه تکرار می

 ج اش پراکنده شدند و ابوبکر در میان مردم به سخنرانی برخاست و پیامبر اکرم قبیله
ا به سوی خدا و نشسته بود و بدین صورت این اولین سخنرانی و دعوتی بود که مشرکان ر

درنگ به ابوبکر و مسلمانان یورش بردند. آنھا، او را به  داد. مشرکان بی پیامبرش دعوت می
شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و لگدکوب کردند. عتبه بن ربیعه بیش از دیگران به 

ای آنھا زد تا اینکه افراد قبیله بنی تیم آمدند و ابوبکر را از زیر دست و پ سر و صورت او می
اش بردند. آنھا تردیدی نداشتند که  ای قرار دادند و او را به خانه بیرون کشیدند و در پارچه

ابوبکر خواھد مرد و گفتند به خدا سوگند اگر او بمیرد، عتبه بن ربیعه را خواھیم کشت. 
آنھا با پدر ابوبکر در کنارش نشستند تا اینکه در قسمتھای آخر روز به ھوش آمد. گفت: 

اش ناراحت شدند و او را گذاشتند و رفتند، ولی  حال رسول الله چه طور است؟ افراد قبیله
خواست به او چیزی بدھد، اما ابوبکر چیزی  به مادرش گفتند: مواظب او باشد. مادرش می

نخورد و گفت: حال پیامبر چه طور است؟ مادرش گفت: من از حال رفیقت خبر ندارم. 
خطاب برو و از او حال پیامبر را جویا شو. مادرش بیرون آمد تا گفت: نزد ام جمیل بنت 

اینکه نزد ام جمیل آمد و گفت: ابوبکر حال محمد بن عبدالله را از تو جویا شده است. ام 
شناسم و نه محمد بن عبدالله را. اگر دوست  جمیل بنت خطاب گفت: نه ابوبکر را می

میل ھمراه مادر ابوبکر به راه افتاد تا اینکه نزد آیم. گفت: برویم. ام ج داری نزد فرزندت می
ھوش و ضعیف یافت، فریاد کشید و گفت: به خدا سوگند قومی  ابوبکر آمد. وقتی او را بی

اند، فاسق و کافراند. امیدوارم خداوند انتقام تو را از آنھا بگیرد. ابوبکر  که با تو چنین کرده
شنود. ابوبکر گفت: اشکالی  مادرت می گفت: حال پیامبر چطور است؟ ام جمیل گفت:

ندارد. ام جمیل گفت: حالش خوب است. ابوبکر گفت: کجاست؟ ام جمیل گفت: اودر 
خورم. مادر  را نبینم، آب و غذا نمی ج خانه ارقم است. گفت: به خدا سوگند تا پیامبر اکرم

ھا آرام گرفتند.  ابوبکر و ام جمیل صبر کردند تا اینکه رفت و آمد کم شد و مردم در خانه
سپس او را در حالی که به آنھا تکیه زده بود، بیرون آوردند تا اینکه نزد پیامبر بردند. پیامبر 

او را در آغوش گرفت و بوسید و مسلمانان ھمه گرد او جمع شدند. ابوبکر گفت:  ج اکرم
مرد فاسق  ام به جز ضرباتی که آن ای پیامبر خدا! پدر و مادرم فدایت باد من چیزی نشده

ام زد و این مادرم نسبت به فرزندش مھربان است و شما شخصیت با برکتی  بر چھره
تو او را  ۀھستید، او را به سوی خدا دعوت دھید و برایش دعا کنید. شاید خداوند به وسیل



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٤٤

 

سوی خدا دعوت داد و  ی مادر ابوبکر دعا کرد و اورا بهاز آتش جھنم نجات بدھد. پیامبر برا
 .١ان شداو مسلم

 ها ها و آموختنی درس
شدید ابوبکر به علنی ساختن دعوت اسالم و اظھار آن در برابر کافران: این  ۀعالق -۱

باشد. ابوبکر، شکنجه و آزار بزرگی را  امر بیانگر قوت ایمان و شجاعت وی می
 کردند او خواھد مرد. تحمل کرد تا جایی که خویشاوندانش فکر می

نسبت به پیامبر خدا به حدی بود که او در آن شیفتگی و محبت ابوبکر  -۲
کرد که او را از حال  شد و پافشاری می وضعیت دشوار از حال پیامبر جویا می

گاه کنند. سپس سوگند می ج پیامبر اکرم خورد که تا وقتی او را ندیده است،  آ
ھایی است که بر  آب و غذایی نخورد. این محبت برای خداست و نماد اراده

شوند و ھر مصیبتی که در راه خدا و به خاطر پیامبرش به آنھا  ا چیره میدشواریھ
 بینند. برسد، آن را آسان و ساده می

ای در آن وقت در توجیه حوادث و رفتار و تعامل با افراد نقش به  تعصب قبیله -۳
ابوبکر به حمایت او  ۀسزایی داشت؛ چنانکه با وجود اختالف عقیده، قبیل

 .٢برخواستند و تھدید کردند که اگر بمیرد، عتبه را خواھند کشت

که او چند واکنش انجام داد که شاید  لرعایت امور امنیتی توسط ام جمیل  -٤
کاری و ابراز نداشتن شناخت در مورد پیامبر  ترین آنھا عبارت است از: پنھان مھم
جمیل در مورد رسول الله پرسید، ام جمیل  الخیر از ام وقتی ام و ابوبکر ج اکرم

شناسد. این واکنشی محتاطانه و مناسب  گفت: ابوبکر و محمد بن عبدالله را نمی
بود؛ چون در آن وقت ھنوز ام الخیر مسلمان نشده بود و ام جمیل اسالم خود را 

کرد و دوست نداشت ام الخیر از مسلمان بودن او اطالعی داشته باشد؛  پنھان می
از ترس اینکه مبادا این موضوع را به قریش  ج ز این رو محل اقامت پیامبر اکرما

 .٣گزارش دھد، پنھان نمود

                                           
 .۳۰، ص ۳، ج البدایة والنھایة - ۴۴۱-۴۳۹، ص ۱السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -١
 .۷۹محنة المسلمین فی العھد المکی، ص  -٢
 .۵۰، ص ویة قراءة لجوانب الحذر والحمایةالسیرة النب -٣
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برساند و س  از طرفی دیگر ام جمیل در این صدد بود که اطالعات خود را به ابوبکر
آنھا را برای ام خیر آشکار نسازد تا قضیه کامًال سری و پنھانی باشد. بنابراین، ام جمیل 

گفت: اگر تو دوست داری، من ھمراه  برداری کرد و از وضعیت موجود به نفع خود بھره
 آیم. تو نزد فرزندت می

ھمچنین ام جمیل از وضعیت موجود برای کسب اعتماد مادر ابوبکر و رام کردن 
وی با دیدن وضعیت ابوبکر که بیھوش و بیجان افتاده بود، داد و فریاد به راه انداخت و 

شکی نیست که این موضع ام  .»اند، فاسق و کافراند و چنین کردهقومی که با تگفت: 
جویی و ناراحتی ام خیر از کسانی که با فرزندش  جمیل تا حدودی از حس انتقام

چنین کرده بودند، کاھش داد و ام جمیل راخیرخواه و دلسوز خود دانست و این گونه 
جلب نمود و این کاری بود که وظیفه ام  ام جمیل محبت و اعتماد ام الخیر را به خود
 .١نمود آسان میس  جمیل را در رساندن خبر و اطالعات به ابوبکر

 انتخاب وقت مناسب برای اجرای مسئولیت
وقتی ابوبکر خواست که او را به خانم ارقم ببرند، ام جمیل بالفاصله خواسته او را 

رد تا اینکه رفت و آمد کم شد و خواست تأخیر ک نپذیرفت؛ بلکه در انجام آنچه او می
ھای خود آرام گرفتند، آن گاه ام جمیل به ھمراه مادر ابوبکر او را بیرون  مردم در خانه

 .٢بردند ج آوردند و نزد پیامبر اکرم
آید؛ چنانکه ام الخیر مادر  تحقق این اصل که نعمت بعد از مصیبت به دست می

شدید ابوبکر به اینکه مادرش اسالم را بپذیرد و ابوبکر از پیامبر خدا  ۀابوبکربه علت عالق
 .٣خواست که برای مادرش دعا کند، مسلمان شد

خالصه اینکه ابوبکر صدیق به خاطر اینکه از سایر صحابه در خدمت و ھمراھی 
پیشتاز بود، مشکالت و مصائب بیشتری از جانب کفار و مشرکان،  ج پیامبر اکرم
 دید.متحمل گر

 

                                           
 ھمان. -١
 ام. ھای امنیتی از این کتاب استفاده نموده و در درس ۵۲-۵۰ھمان، ص  -٢
 .۷۵ھمان، ص  -٣
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  س بالل -۱
تری به خود  و یارانش روز به روز دامنه گسترده ج اذیت و آزار مشرکان به پیامبر

گرفت تا اینکه به آخرین حد خشونت و سنگدلی رسید و به ویژه رفتار آنان با  می
کردند تا از  مسلمانان مستضعف، رفتاری غیرمعقوالنه بود؛ چرا که آنھا را شکنجه می

کردن آنان، کینه و خشم خود را  خود منصرف شوند و از طرفی با شکنجه ۀدین و عقید
اولین کسانی که اظھار اسالم نمودند، «گوید:  میس  فرود نشاندند. عبدالله بن مسعود

، ابوبکر، عمار، مادرش سمیه، صھیب، بالل و مقداد. ج  ھفت نفر بودند: پیامبر اکرم
عموی وی، ابوطالب و ابوبکر را توسط قومش مصون نگاه  ۀخداوند پیامبرش را به وسیل

نمودند و آنھا را در  ھای آھنین داغ می داشت، اّما مشرکان، سایر مسلمانان را با زره
ھای  دادند. بیشتر آنھا بر اثر فشارھای سخت به خواسته گرمای خورشید قرار می

ز نمود. مشرکان او را به مشرکان تن دادند به جز بالل که وجودش را در راه خدا ناچی
چرخاندند، اما او با قاطعیت  سپردند و آنھا او را در شھر مکه می دست کودکانشان می

 .١»ٌد احٌد خدا یکی است خدا یکی استَاح«گفت:  می
ای نداشت که او را حمایت نماید و شمشیرھایی نبود که از او دفاع کند  بالل، قبیله

که ارزشی نداشت. او در زندگی نقشی جز اینکه کار و چنین انسانی در جامعه جاھلی م
بکند و فرمان ببرد و مانند حیوانات در معرض خرید و فروش قرار بگیرد نداشت، اما 

ای باشد، چنین  ای و یا صاحب دعوت و یا قضیه اینکه دارای نظری مستقل و اندیشه
ت و امری در جامعه جاھلی مکه برای کسی ھمچون بالل، جنایتی بسیار زش

رفت، اما دعوت جدید، که جوانانان شتابان به آن گرویده بودند  نابخشودنی به شمار می
فراموش شده نیز  ۀکردند، در ژرفای دل این برد و با سنتھا و رسوم پدرانشان مبارزه می

 .٢جای گرفته بود و از او شخصیتی جدید در میدان ھستی ارائه داده بود
کرده بود و به خاطر عقیده و دینش در معرض  ایمان در اعماق قلب بالل رسوخ

گاه بالل رفت و رو به  گرفت. دیری نپائید که آزاد مردی به شکنجه شکنجه قرار می
ترسی؟! امیه گفت: تو او  آیا در مورد این بیچاره از خدا نمی امیه بن خلف کرد و گفت:

ابوبکر گفت: چنین  بینی نجات بده. ای و اکنون او را از وضعیتی که می را فاسد کرده

                                           
 باسناد و حسن. ۴۰۴، ص ۱مسند احمد، ج  -١
 .۱۳۶، ص ۱، ج التربیة القیادیة -٢
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باشد او را بگیر و  تر است و بر دین تو می سیاھی دارم که از او قوی ۀکنیم. من برد می
بالل را در عوضش بالل را به من بده. امیه گفت: پذیرفتم. ابوبکر غالمش را به او داد و 

و در روایتی دیگر آمده است که او را به ھفت اوقیه یا به چھل  .١»گرفت و آزاد کرد
به راستی بالل شکیبا و سرسخت بود؛ چرا که او صادقانه اسالم آورد  .٢اوقیه طال خرید

ھا، سست و  ھا و انواع شکنجه و قلبش پاک بود. بنابراین، استوار ماند و در برابر چالش
آنھا را شدت  ۀآورد و کین شرکان را به خشم میزبون نگردید. شکیبایی و پایداری بالل م

بخشید به ویژه اینکه او تنھا کسی بود که از مسلمانان ناتوان بر اسالم ثابت قدم  می
توحید را با صدای  ۀخواستند ھماھنگ نشد و کلم مانده بود و او با کافران در آنچه می

وجودش را در راه خدا ارزانی داد و  طلبید سر می بلند در حالی که آنھا را به مبارزه می
 .٣کرده بود

 ۀبالل از شکنجه و عذاب و مصیبت رھایی یافت و از قید بردگی آزاد گردید و بقی
گذراند و پیامبر خدا در حالی که از بالل خشنود  ج خود را در رکاب پیامبر اکرم  زندگی

ل را پیش ھای بال صدای کفش«... بود در گذشت و به او بشارت بھشت داد و فرمود: 
 .٤»از خودم در بھشت شنیدم

بالل اگرچه در دوران جاھلیت به دلیل برده بودن خویش، ارزش و مقامی نداشت، 
و گرویدن به اسالم، ارزش و مقام واالیی کسب نمود.  ج اّما بعد از بعثت پیامبر اکرم

 .٥»ردا که او نیز سرور ماست، آزاد کابوبکر که سرور ماست، بالل ر«گفت:  میس  عمر
ھایی بود که رھبری اسالمی  آزادسازی بردگان مسلمان توسط ابوبکر، یکی از برنامه

ای که مستضعفان به آن گرفتار بودند، در پیش گرفته  برای مقاومت در برابر شکنجه
نمود و قبل از  بود. ابوبکر اموال خود را در آزادکردن تازه مسلمانان از بردگی صرف می

برده که به اسالم گرویدند را آزاد نمود. بالل ھفتمین آنھا بود و ھجرت به مدینه شش 
بقیه عبارت بودند: از عامر بن فھیره که در جنگ بدر و ُاحد شرکت نمود و در روز بئر 
معونه به شھادت رسید؛ ام عبیس و زّنیره که بعد از آزادی نابینا گردید. قریش 

                                           
 .۳۹۴، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 .۱۴۰، ص ۱، ج التربیة القیادیه -٢
 .۹۲العھد المکی، ص محنة المسلمین فی  -٣
 .۲۴۵۸حدیث شمارۀ  ،۱۴۱۰، ص ۲صحیح مسلم، ج  -٤
 و راویان آن ثقه ھستند. ۲۳۲، ص ۳الطبقات، ابن سعد، ج  -٥
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گوئید؛  . گفت: به خدا سوگند شما دروغ میاند گفتند: الت و عزی بینایی او را گرفته می
تر از آن ھستند که به کسی ضرری برسانند. خداوند نیز  چرا که الت و عزی کوچک

 .١بینایی چشمانش را برگردانید
ھمچنین گذر ابوبکر به کنیزی افتاد که عمر بن خطاب در دوران جاھلیت، او را 

 .٢دکرد. ابوبکر او را خرید و آزاد کر ضرب و شتم می
بخش و آزادکننده بردگان و شیخ با وقار و متین اسالم بود که در میان  ابوبکر آزادی

دارد  نماید و پیوند خویشاوندی را برقرار می قومش معروف بود که به بینوایان کمک می
کند.  نماید و از ستمدیدگان حمایت می نوازی می گیرد و مھمان و سختی را به دوش می

اشتنی و نسبت به ناتوانان و بردگان دلسوز است. ابوبکر بخش د او مھربان و دوست
 .٣بزرگی از دارایی خود را صرف خریداری بردگان نمود و آنھا را در راه اسالم آزاد کرد

کرد،  را که دارایی خود را برای آزادکردن مستضعفان خرج میس  اھل مکه، ابوبکر
آنھا را ھمسنگر و یاران خود در دین  دادند، اما ابوبکر مورد تمسخر و استھزاء قرار می

دانست و ھر یک از آنھا نزد او با تمام مشرکان و طاغوتیان روی زمین برابر  جدید می
نبودند و سنگ زیربنای دولت توحید و تمدن اسالمی توسط افرادی ھمچون بالل و 

این  سایر مؤمنان صدر اسالم، بنیانگذاری گردید. ھدف ابوبکر از آزاد نمودن بردگان
نبود که مورد ستایش قرار گیرد و یا مقامی کسب نماید و یا به اھداف دنیوی دست 

 :نمود. روزی پدرش به او گفت یابد؛ بلکه او رضای خداوند متعال را جستجو می
کنی. اگر به جای اینھا مردان  بینم که بردگان ضعیف را آزاد می فرزندم تو را می«

س  کردند بھتر بود؟ ابوبکر ی که تو را حمایت میکرد نیرومند و چابکی را آزاد می
پس شگفت نیست که خداوند در مورد ابوبکر  .»گفت: پدر! ھدفم خشنودی خدا است

 فرماید: تالوت بشوند. خداوند می ھایی در قرآن نازل نماید که تا روز قیامت آیهس  صدیق

ا َمنۡ ﴿ مَّ
َ
ۡ�َطيٰ  فَأ

َ
ِ  ٥�ََّ�ٰ َوٱ أ َق ب هُ  ٦ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَصدَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ ا َمۢن  ٧لِۡليُۡ�َ مَّ

َ
َوأ

ِ  ٨ۡسَتۡغَ�ٰ ٱَ�َِل وَ  َب ب هُ  ٩ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَ�ذَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ  ۥٓ َوَما ُ�ۡغِ� َ�ۡنُه َماُ�ُ  ١٠لِۡلُعۡ�َ
وَ�ٰ ٱ�نَّ َ�َا لَ�ِخَرةَ وَ  ١٢إِنَّ َعلَۡيَنا لَۡلُهَدىٰ  ١١إَِذا تََردَّىٰٓ 

ُ
نَذۡرتُُ�ۡم نَاٗر�  ١٣ۡ�

َ
فَأ

                                           
 .۳۹۳، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 .۳۴۶، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢
 .۳۴۵ھمان، ص  -٣
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يٰ  ٓ إِ�َّ  ١٤تَلَظَّ ۡشَ� ٱَ� يَۡصلَٮَٰها
َ
ِيٱ ١٥ۡ� َّ�  ٰ َب َوتََو�َّ ۡ�َ� ٱَوَسُيَجنَُّبَها  ١٦َكذَّ

َ
�ۡ١٧ 

ِيٱ ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ َّ� َحٍد ِعنَدهُ  ١٨َ�َ�َ
َ
وَۡجهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩ِمن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥَوَما ِ�

ٰ ٱ َرّ�ِهِ  َ�ۡ
َ
 .]۲۱-۵ل: ی[الل ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ۡ�

کسی که (در راه خدا دارائی خود را) بذل و بخشش کند و پرھیزگاری پیشه سازد و به «
نماییم. و اما کسی که  پاداش خود ایمان و باور داشته باشد، او را آماده رفاه و آسایش می

نیاز بداند و  دست نیازد) و خود را بی تنگ چشمی بکند (و به بذل و بخشش در راه خدا
سازیم. در  به پاداش خود ایمان و باور نداشته باشد، او را آماده برای سختی و مشقت می

گردد، دارائیش چه سودی به حال او دارد؟ مسلمًا نشان  آن ھنگام که به (گور) پرت می
ماست و قطعًا آخرت و دنیا ھمه از آن  ۀدادن (راه ھدایت و ضاللت به مردم) بر عھد
کشد.  شود و زبانه می ور می دھم که شعله ماست. من شما را از آتش ھولناکی بیم می

ترین (انسانھا) ھمان کسی که (حق و  سوزد مگر بدبخت شود و نمی بدان داخل نمی
کند  نماید و (به آیات آسمانی) پشت می داند و آن را) تکذیب می حقیقت را دروغ می

ھا) از آن (آتش) به دور داشته خواھد شد. آن کسی که  ولیکن پرھیزگارترین (انسان
دھد تا خویشتن را پاکیزه بدارد، ھیچ کس بر او حق  دارایی خود را (در راه خدا) می

نعمتی ندارد تا چشم به پاداش داشته باشد؛ بلکه تنھا ھدف او جلب رضای ذات 
ًا (چنین شخصی از کارھایی که کرده است) راضی باشد. قطع پروردگار بزرگوارش می

 .»دارد) خشنود خواھد شد ھایی که از پروردگار خود دریافت می خواھد بود و (از پاداش
ھمیاری و ھمکاری میان مسلمانان صدر اسالم، نماد بارزی از خیر و بخشش است 

آن مناقشه ای گشتند که به خاطر  اسالم، صاحبان عقیده و اندیشه ۀو بردگان وسیل
کردند. اقدام ابوبکر به خریدن  نمودند و در راه آن جھاد می کردند و از آن دفاع می می

تنھا بیانگر عظمت این دین است؛ بلکه بیانگر این موضوع  بردگان و آزاد کردن آنان نه
است که دین جدید در ژرفای وجود ابوبکر صدیق نفوذ نموده بود و او را به خود 

د و به راستی مسلمانان معاصر برای احیاء نمودن روح ھمبستگی و مشغول نموده بو
ھمیاری و ھمکاری میان فرزندان امت که در معرض فروپاشی از جانب دشمنان عقیده 

 بایست از رفتار و احساسات پاک مسلمانان صدر اسالم، الگو بگیرند. و دین است، می

 عمار بن یاسر و پدر و مادرش -۲
ھای یمن به نام بنی عنس بود. ھمراه دو  تعلق به یکی از قبیلهپدر عمار بن یاسر م

برادرش به نامھای حارث و مالک برای جستجوی یکی از برادرانشان به مکه آمدند. 
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حارث و مالک به یمن بازگشتند و یاسر در مکه اقامت گزید و با ابوحذیفه بن مغیره 
سمیه بنت خیاط به ازدواج  . ابوحذیفه یکی از کنیزانش به نام١مخزومی پیمان بست

 یاسر در آورد.
یاسر از سمیه صاحب فرزندی به نام عمار شد. ابوحذیفه او را آزاد کرد، اما دیری 
نگذشت که ابوحذیفه از جھان چشم فرو بست و با طلوع فجر اسالم، یاسر و سمیه و 

شمرده عمار و برادرش عبدالله بن یاسر مسلمان شدند. بنو مخزوم که اربابان آنھا 
شدند، خشمگین شدند و آنھا را تحت فشار قرار دادند. ظھر که ھوا به شدت گرم  می
 ٣غلطاندند و به پشت و رو می ٢بردند شد، آنھا را به سنگالخ تافته و داغ مکه می می

گذشت و به آنان  در حالی که آنھا تحت شکنجه بودند، از کنارشان می ج پیامبر اکرم
 .٤یاسر صبر داشته باشید؛ بھشت در انتظار شماستگفت: ای خانواده  می

ای که به او ایمان  ابوجھل نزد سمیه آمد و گفت تو عاشق زیبایی محمد شده
ای؟ سمیه در جواب ابوجھل سخنان تندی به او گفت. ابوجھل شمشیری در  آورده

 شرمگاه سمیه زد و او را به شھادت رساند و بدین صورت افتخار نخستین شھید اسالم
. این موضع دلیرانه سمیه ستودنی است که باالترین و ٥به نام سمیه ثبت شد

گرانبھاترین چیزی را که در اختیار داشت یعنی وجود خود را در راه خدا تقدیم نمود و 
باید زنان مسلمان تا جھان باقی است، شاھکار او را فراموش نکنند و قلبشان در اقتدا 

 .٦قدیم نمودن ھیچ چیزی در راه خدا دریغ نورزندبه سمیه بتپد و ھمانند او از ت
در حالی که پیامبر خدا دستم را گرفته بود و در سنگالخ مکه «گوید:  میس  عثمان

زدیم از کنار خانواده یاسر گذشتیم. پدر عمار گفت: ای پیامبر خدا! روزگار  قدم می
خانواده یاسر را چنین است. پیامبر گفت: صبر داشته باش. سپس فرمود: بار خدایا 

 .٧بیامرز

                                           
 .۱۵۷ - ۱۰۰، ص ۱انساب االشراف، بالذری، ج  -١
 .۶۸، ص ۲السیرة النبویة، ج  -٢
 .۹۲، ص ۱بھجة المحافل، عامری، ج  -٣
 .۹۸-۹۷صحیح السیرة النبویة، ابراھیم العلی، ص  -٤
 .۹۹المسلمین فی العھد المکی، ص  -٥
 .۲۱۷، ص ۱التربیة القیادیه، ج  -٦
 .۹۸صحیح السیرة النبویة، ص  -٧



 ٣٥١  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

 ج دیری نپایید که یاسر ھم زیر شکنجه، جان به جان آفرین سپرد. پیامبر اکرم
توانست برای خانواده یاسر که نماد و رمز جانفدایی و جانفشانی بودند کاری بکند؛  نمی

ت زیرا آنھا برده بودند و رسول خدا از چنان قدرتی برخوردار نبود که با استفاده از قدر
توانست  می ج خویش آنان را از شکنجه و عذاب برھاند؛ بلکه تمام آنچه پیامبر اکرم

برای آنھا انجام دھد، این بود که آنان را به آمرزش الھی و بھشت مژده بدھد و به 
بردباری و صبر تشویق نماید. تا این خانواده مبارک سرمشق و الگویی برای نسلھای 

اریخ مردم با خواندن جمالت زیبای رسول الله که فرمود: آینده باشد؛ چنانکه در طول ت
 نماید. از آنان تجلیل می .١»انتظار شماستای خانواده یاسر، بھشت در «

ھا و آزار و اذیتھا گردید؛ چرا که او از  اش دچار انواع شکنجه عمار بعد از خانواده
ای نداشت تا آنھا را حمایت نمایند و خودشان  مستضعفانی بود که در مکه قبیله ۀزمر

نیز نیرو و قدرتی نداشتند. قریش آنھا را در زمین تافته و داغ مکه به ھنگام گرمای 
شد که  کردند تا آنان از دین خود بازگردند. عمار چنان شکنجه می ظھر، شکنجه می

او را نگذاشتند تا اینکه او را وادار نمودند پیامبر خدا را و مشرکان  ٢گوید دانست چه می نمی
آمد،  ج ناسزا بگوید و از معبودان و مشرکان به خوبی یاد نماید. وقتی نزد پیامبر اکرم

ام. به خدا سوگند،  رسول خدا پرسید: چه خبر داری؟ عمار گفت: خبر بدی آورده
و ناسزا بگویم و معبودانشان را ستایش مشرکان مرا رھا نکردند تا اینکه مجبور کردند به ت

یابی؟ گفت: قلبم سرشار از ایمان است. پیامبر  نمایم. پیامبر فرمود: قلبت را چگونه می
 .٣ھایت را تکرار کن ھای خود را تکرار کردند، تو نیز گفته فرمود: اگر آنھا شکنجه

داد؛ چنانکه  ھایی به ایمان راستین و صداقت عمار شھادت خداوند نیز با نزول آیه
 فرمود:

﴿ ِ ِ ٱَمن َ�َفَر ب ۡ�رِهَ َوَقۡلُبهُ  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِ  �َّ
ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ٱُمۡطَم�ِنُّ ِ�ۡ 

 ِ َح ب ن َ�َ ِ ٱَصۡدٗر� َ�َعَلۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن  ۡلُ�ۡفرِ ٱَوَ�ِٰ�ن مَّ َولَُهۡم َعَذاٌب  �َّ
 .]۱۰۶[النحل:  ﴾١٠٦َعِظيمٞ 

شوند به جز آنانکه وادار به اظھار کفر  پس از ایمان آوردنشان کافر میکسانی که «

                                           
 .۲۱۸-۲۱۷، ص ۱التربیة القیادیه، ج  -١
 .۱۰۰نة المسلمین فی العھد مکی، ص مح -٢
 .۱۰۳، غزالی، ص فقه السیرة -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٥٢

 

ھایشان ثابت بر ایمان است. آری چنین کسانی که  گردند و در ھمان حال دل می
دارند، خشم تند و تیز خدا  سینه خود را برای پذیرش مجدد کفر گشاده می

 .»شود گریبانگیرشان می
 .١بود ج رکاب پیامبر اکرم ھا و جنگھا در عمار در تمامی صحنه

واقعه بالل و عمار حاوی درسھایی بزرگ و شامل بحث عزیمت و رخصت ھستند. 
شایسته است که دعوتگران آن را به صورت کامل فرا بگیرند و در جای خود و بر حسب 

 معیارھای دقیقش از آن استفاده نمایند.

  س وقاص سعد بن ابی -۳
مادر کافرش در معرض فتنه قرار گرفت. مادرش از جانب س  سعد بن ابی وقاص

اعتصاب غذا کرد و گفت آب و غذا نخواھم خورد تا وقتی که به دین پدرانت برگردی. 
 این آیه در مورد من نازل شد که: طبرانی روایت نموده است که سعد گفت:

ٓ ِعۡلٞم فََ� تُِطعۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  لِتُۡ�ِكَ  َهَداكَ �ن َ�ٰ ﴿  .]۸بوت: ک[العن ﴾ُهَما

اگر آن دو (پدر و مادرتان) تو را مجبور کردند که با من شریک قرار دھی، چیزی که «

 .»اصًال بدان علم نداری، پس از آنان اطاعت مکن
گوید: به مادرم گفتم چنین مکن؛ زیرا من دینم را به خاطر ھیچ چیزی  سعد می

نخورد تا اینکه سخت ضعیف و ناتوان روز متوالی چیزی  ترک نخواھم کرد. سه شبانه
دانی به خدا سوگند، اگر صد  گردید. وقتی من این حالت او را دیدم گفتم: مادرم تو می

جان داشته باشی و یکی را پس از دیگری از دست بدھی، من از دین و آئینم دست 
 .٢بردار نیستم. مادرم وقتی که وضعیت را چنین دید، غذاخورد

روایت نموده است، آمده است: مادر سعد سوگند خورد که  بر اساس آنچه مسلم
ھرگز با سعد سخن نگوید تا وقتی که به دینش کفر نورزد و نیز آب و غذا نخواھد خورد 

گویی که خداوند تو را توصیه نموده است تا با پدر و مادرت به نیکی رفتار  و گفت: تو می
گوید: سه  دھم. سعد می میکنی و من مادرت ھستم و تو را به این کار دستور 

روز، مادرم از خوردن و آشامیدن امتناع ورزید تا اینکه به علت ضعف و ناتوانی  شبانه
ھوش شد. یکی از پسرانش به نام عماره به او آب داد و سعد را دعای بدکرد. خداوند  بی

                                           
 ھمان. -١
 .۴۴۶، ص ۳تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 ٣٥٣  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

 در قرآن کریم این آیه را نازل نمود:

يۡ ﴿ �َ�ٰنَ ٱ َناَوَوصَّ يۡهِ  ۡ�ِ  .]۸بوت: ک[العن ﴾ُحۡسٗناۖ �ن َ�َٰهَداَك لِتُۡ�َِك ِ�  بَِ�ِٰ�َ
کنیم که به پدر و مادرش کامًال نیکی کند و اگر آن دو تالش  ما به انسان توصیه می«

کردند که برای من انباز قرار دھی که کمترین اطالعی از آن نداری، از ایشان اطاعت 

 .»مکن
 ھمین آیه آمده است: ۀو در ادام

ۡ�َياٱِ� ﴿  .]۱۵[لقمان:  ﴾َمۡعُروٗفا �ُّ
 .»در دنیا با آن دو به خوبی رفتار کن«

خواستند به او غذا بدھند دھانش را با چوبی باز  گوید وقتی آنھا می سعد می
 .١بستند کردند، سپس آن را می می

نظیر بود  به راستی که سعد دچار مشکل بزرگی گردیده بود، اما موضع او موضعی بی
نماید و بیانگر این است که او ھرگز  ایمان در قلبش داللت می ۀالعاد جوشش فوقکه به 

این امر را ھر چه باشد، با جان و  ۀحاضر نیست ایمان را معامله کند و حاضر بود نتیج
 دل بپذیرد.

رسیم که مسلمانان نباید رابطه خود را با  ھای قرآن به این نتیجه می از مضامین آیه
ای که فاقد محبت  بایست با آنھا رابطه غیرمسلمان خود قطع نمایند و میخویشاوندان 

باشد، برقرار نماید و به آنھا مھربانی نمایند؛ چرا که محبت و دوستی باید فقط برای 
 .٢رضای خدا و پیامبر و دینش و مؤمنان انجام گیرد

 س  مصعب بن عمیر -۴
بود و زیباترین لباسھا را  ترین جوان مکه مصعب بن عمیر با وجود اینکه مرفه

پوشید و پدر و مادرش او را بسیار گرامی داشتند و مادرش از ارث فراوانی برخوردار  می
نمود و کفشھای  جوانان مکه عطر و مواد خوشبوکننده استفاده می ۀبود، بیش از ھم

و دعوت او در خانه ارقم بن  ج . اّما با شنیدن بعثت پیامبر اکرم٣پوشید مخصوص می

                                           
 .۱۸۷۷-۱۷۸۷، ص ۲صحیح مسلم، ج  -١
 .۱۷۵-۱۷۴الوالء و البراء، محّمد قحطانی، ص  -٢
 .۱۱۶، ص ۳الطبقات الکبری، ج  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٥٤

 

 آمد و اسالم را پذیرفت. ج ابی ارقم نزد پیامبر اکرم
مصعب بن عمیر از خانه ارقم بن ابی ارقم در حالی بیرون شد که اسالم آوردن خود 

داشت. از آن پس به صورت پنھانی، نزد  را از ترس مادر و خویشاوندانش پنھان می
او را در حال نماز  ١کرد تا اینکه عثمان بن ابی طلحه رفت و آمد می ج پیامبر اکرم

خواندن مشاھده نمود.عثمان، جریان را به مادر و بستگانش گفت. آنھا او را گرفتند و 
 .٢زندانی کردند و تا ھجرت اول به سرزمین حبشه زندانی بود

گوید: او را دیدم که دراسالم دچار رنج و مشقت شدیدی  میس  سعد بن ابی وقاص
 شد. وست مار از تنش جدا میشده بود؛ پوستش خشکیده بوده و چون پ

ھیچ کس را در مکه ندیدم که زلفھای «گفت:  کرد می پیامبر خدا ھر گاه از او یاد می
 ۀمصعب با ھم .٣»تر باشد تری از مصعب داشته باشد و از او مرفه زیباتر و لباس شیک

خوبیھا ھایی که با آن مواجه شده و قوای جسمی او تحلیل رفته بود، از مشکالت و مصیبت
به آن ھمت گمارده بوند، باز  ج و فضل و جھاد در راه خدا که اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 .٤نماند تا اینکه فضل الھی شامل حال او شد و در جنگ احد به شھادت رسید
ایست از جوانان مرفھی که در دامان اسالم تربیت  مصعب بن عمیر الگو و نمونه

فرزندان قشر ثروتمند و مرفه که در ناز و نعمت بزرگ  ای است برای اند؛ نمونه یافته
ایست برای فرزندانی که در قصرھای مجلل و در میان ثروت و مقام رشد  اند؛ نمونه شده
پوشی  بالند و در شیک ای است برای افرادی که ھمواره به خود می اند و نمونه کرده

ظاھر زندگی ھستند و دارند و ھمواره به دنبال م نھایت تالش خود را مبذول می
 درجستجوی ھر نوع تغییراند.

مصعب بن عمیر بعد از اینکه اسالم آورد، روحی قوی و نیرومند داشت؛ دیگر ضعف 
 .٥شدند و تنبلی در وجود او راھی نداشت و نفس و لذتھا بر او چیره نمی

ھا،  از روزی که مصعب به دین جدید پیوست و با پیامبر بیعت نمود، تمام راحتی

                                           
 .۱۲-۱۰، ص ۳سیر اعالم النبالء، ذھبی، ج  -١
 .۱۰۷محنة المسلمین فی العھد المکی، ص  -٢
 .۱۱۶، ص ۳الطبقات الکبری، ج  -٣
 .۱۰۸محنة المسلمین فی العھد المکی، ص  -٤
 .۱۰۵مصعب بن عمیر الداعیه المجاھد، محمد بریغش، ص  -٥



 ٣٥٥  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

بایست او از مسیر مشکالت و فجایع  ھا را ترک نمود؛ چرا که می لذتھا و خوشگذرانی
گردید. مصعب از خطرھا، فقر،  کرد تا ازنظر ایمان و یقین استوار و محکم می عبور می
 .١ھا ھجرت و جھاد در راه خدا با خشنودی و آرامش خاطر استقبال کرد شکنجه

  س خباب بن ارت -۵
کرد. خواست خداوند چنین بود که خیلی زود  آھنگری میدر مکه س  خباب

خانه ارقم بن ابی ارقم را  ج ھدایت نصیب او شود. بنابراین، قبل از اینکه پیامبر اکرم
مرکز دعوت اسالم قرار دھد، او مسلمان شد. او جزء مستضعفانی بود که در مکه 

ھای داغ بر پشت  شدند تا از دینشان برگردند. مشرکان او را بر سنگ شکنجه می
 .٢خواباندند تا اینکه آب و چربی پشت او خشکید و از بین رفت می

کرد. وقتی موال و  داشت ونزد او رفت و آمد می خباب را دوست می ج پیامبر اکرم
گاه شد، آھنی را  سرپرست او که زنی به نام ام انھار خزاعیه بود، از مسلمان شدن خباب آ

از این موضع شکایت برد. پیامبر  ج خباب نزد پیامبر اکرمداغ کرد و بر سر او گذاشت. 
فرمود: بار خدایا! خباب را یاری کن. ناگھان آن زن دچار سردرد شدیدی شد و  ج اکرم

کرد. به او گفته شد که باید برای  چنان بیماری او شدت گرفت که مانند سگھا پارس می
تور داد که سرش را داغ نماید. رفع این بیماری، سرش را داغ کند. آن زن به خباب دس

گذاشت. به  خباب ھمان آھن را برداشت و داغ نمود و مکرر بر سر موال و سرپرست خود می
یابد؛  راستی که یاری و مدد الھی چه قدر زود بندگان مؤمن و شکیبای پروردگار را در می

 .٣ای که آن زن از خباب خواست تا آھن گداخته را بر سرش بنھد به گونه
 ج شدت یافتن فشار مشرکان بر مسلمانان ضعیف و ناتوان، خباب نزد پیامبر اکرم با

در حالی که رسول خدا در سایه کعبه چادرش را زیر سرش گذاشته بود، آمد و گفت:آیا 
 ج کنی؟ پیامبر اکرم خواھی که ما را یاری کند؟ آیا برای ما دعا نمی از خدا نمی

برای مسلمانان «اش سرخ شده بود، فرمود:  برخاست و نشست و درحالی که چھره
ای  گذاشتند؛ سپس اره کندند و فرد را در آن می ای می ملتھای پیش از شما چاله

                                           
 .۱۰۷-۱۰۵ھمان، ص  -١
 .۹۵محنة المسلمین فی العھد المکی، ص  -٢
 .۹۶ھمان، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٥٦

 

کردند، اما با این  گذاشتند و او را از وسط به دو نیم می آوردند و بر فرق سرش می می
ھای آھنین گوشت و رگشان  یگر را نیز با شانهحال از دینش دست بردار نبود. برخی د

داشت. به خدا سوگند که کار این  آمد، اما این کار آنھا را از دینشان باز نمی بیرون می
راھش را ادامه  »حضرموت«تا  »صنعا«دین چنان قدرت خواھد گرفت که فرد مسافر از 

ند، از کسی ھراسی خواھد داد و جز از خدا و از اینکه گرگ، گوسفندھایش را پاره ک
 .١دھید نخواھد داشت، اما شما شتاب به خرج می

شیخ سلمان عوده حفظه الله بر این حدیث، شرح و توضیحی نوشته است، او 
دگرگون و سرخ شد و  ج پیامبر اکرم ۀگوید: سبحان الله! چه پیش آمده بود که چھر می

یارانش را با این اسلوب قوی قبًال به پھلو دراز کشیده بود و اینک بلند شد و نشست؟ و 
ورزند، سرزنش نمود؟  و مؤثر، مورد خطاب قرار داد و سپس آنان را از اینکه شتاب می

آیا به خاطر اینکه آنھا از او خواستند تا برایشان دعا نماید؟ نه ھرگز؛ چون او نسبت به 
قلبی  رساند که این سخنان از درخواست خباب این را می ۀامت خود مھربان است. شیو

اند و مصیبتھا  خیزند که شکنجه آن را دردمند نموده و سختیھا آن را خسته کرده برمی
نماید  جوید و احساس می آن را از پای در آورده است. بنابراین، پیری زود ھنگام را می

داند که کارھا در وقت خود و  که مدد و یاری الھی دیر خواھد رسد. اما رسول خدا می
شوند، اما  پذیرند و به بالھا گرفتار می آمدن اسبابشان انجام میبه ھنگام فراھم 

 فرماید: سرانجام کار به نفع آنھا خواھد بود؛ چنانکه خداوند می

﴿ ٰٓ ْ َوَظنُّوٓ  لرُُّسُل ٱ َس  َٔ َتۡ� سۡ ٱ إَِذا َح�َّ �َُّهمۡ  ا
َ
ْ  قَدۡ  � نَا َجآَءُهمۡ  ُكِذبُوا َ  نَۡ�ُ ۖ  َمن َ�ُنّ�ِ ََّشآُء � 

ُسَنا يَُردُّ  َوَ� 
ۡ
ۡ ٱ َقۡومِ لۡ ٱ َعنِ  بَأ  .]۱۱۰وسف: ی[ ﴾١١٠ُمۡجرِِم�َ ل

تا آن جا که پیغمبران (از ایمان آوردن کافران وپیروزی خود) ناامیدگشته و گمان «
اند. در این ھنگام یاری ما  اند که (از سوی پیروان اندک خویش ھم) تکذیب شده برده

ایم (بلی در ھیچ زمان و  نجات دادهایم  به سراغ ایشان آمده است و ھر کس را خواسته

 .»گردد ھیچ مکانی) عذاب ما از سر مردمان گناھکار دور و دفع نمی
وضعیت یارانش و بررسی احوال آنان، خستگی و  ۀھمچنین پیامبر خدا با مشاھد

 .٢نمود دیدند، احساس می کافران می ۀپریشانی که آنان بر اثر شکنج

                                           
 .۲۳۸، ص ۴اصحابه، ج و ج االنصار، باب مالقی النبیالبخاری، مناقب  -١
 .۲۳۸، ص ۴اصحابه، ج و جالبخاری، مناقب االنصار، باب مالقی النبی  -٢



 ٣٥٧  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

توان حقیقت وضعیتی که  ھا به آسانی نمی این حکایتباید اعتراف کرد که با خواندن 
دعا و طلب مدد الھی را خواستار شدند، درک  ج آنھا درآن قرار داشتند و از پیامبر اکرم

جوشید دریافت، مگر اینکه درحالتی  توان احساساتی را که در وجودشان می نمود و نمی
 که آنان تحمل نمودند، تحمل نمود.نزدیک به حالت آنان به سر برد و برخی از رنجھایی را 

 خالصه رھنمودھای آن حضرت در این داستان
الگو گرفتن از پیامبران گذشته و پیروانشان در تحمل آزار و اذیت در امر خدا  × الف

 وتأسی به آنان در این مورد.
ھایی که خداوند در بھشت برای مؤمنان شکیبا آماده کرده  دلبسته بودن به نعمت × ب

 اند.  مند شده ھای زندگانی دنیا که کافران از آن بھره فریب نخوردن به زیبایی است و
مند خواھد  ای که خداوند در این دنیا، اسالم را از آن بھره امید داشتن به آینده × ج

 .١گرداند ساخت و اھل ذلت و گناه را خوار می
آنان وارد ھایی که از طرف مشرکان بر  سختی ھا و از برخی شکنجهس  خباب

کردند تا آنھا را به کفر باز گرداند، سخن  شد و از معامالتی که مشرکان پیشنھاد می می
گوید: من آھنگر بودم، برای گرفتن بدھی خود نزد عاص بن وائل  گفته است. او می

وام تو را نخواھم داد، مگر اینکه به محمد کفر بورزی. گفتم:  :رفتم. او به من گفت
ورزید حتی اگر تو بمیری و پس از مرگ دوباره زنده شوی. گفت:  ھرگز کفر نخواھم

شوم؟ اگر پس از مردن زنده شوم ، آن گاه وقتی به مال  مگر من پس از مردن زنده می«
 آن گاه این آیه نازل شد:» و فرزندانم دست یافتم، وام تو را خواھم داد

فََرَءيۡ ﴿
َ
ِيٱ َت أ  َ�َفَر � �َّ

ُ
اَ�ٰتَِنا َوقَاَل َ�   .]۷۷م: ی[مر ﴾٧٧وَ�َ�َّ َماٗ� َوَوَ�ً

ھایی  در دوران خالفتش از خباب در مورد شکنجهس  نقل است که عمر بن خطاب
که در راه خدا دیده بود، پرسید: خباب، پیراھنش را بلند کرد و پشت خود را به او 

چیزی ندیده نشان داد. گویا به جذام و پیسی مبتال شده بود. عمر گفت تا امروز چنین 
ای امیر المؤمنین آنھا آتشی برافروختند و مرا بر آن انداختند؛  :بودم. خباب گفت

ام گذاشت تا اینکه زمین به وسیله پشت من سرد  سپس مردی از آنھا پایش را بر سینه
 .٢ھای بدنم خاموش کرد شد و آتش را چربی

                                           
 .۱۴۶-۱۴۵الغرباء االولون، ص  -١
 .۹۸، ص ۲الروض االنف، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٥٨

 

 س  عبدالله بن مسعود -۶
با مردم با فرزانگی و حکمت بود. او با بزرگان  رفتار و برخورد ج روش پیامبر اکرم

کرد. ابن  نمود و با کودکان نیز مھربانی می و رھبران قبایل با نرمی و مھربانی رفتار می
گوید: تازه به  با خود این گونه سخن می ج آمیز پیامبر اکرم از دیدار محبتس  مسعود

و  ج چراندم. پیامبر اکرم میسن بلوغ رسیده بودم و گوسفندان عقبه بن ابی معیط را 
شود؟  ابوبکر از کنار من گذشتند. آن حضرت فرمود: ای جوان! نزد تو شیر یافت می

گفتم: آری. ولی امانت ھستند. فرمود: آیا گوسفندی ھست که اصًال شیر نداشته باشد؟ 
من بزی را نزد او آوردم. دستی بر پستانھایش کشید و آن را در ظرفی دوشید و عالوه 

ر اینکه خودش نوشید به ابوبکر نیز داد و سپس به پستان گفت: جمع شو و آن جمع ب
گوید: نزد او آمدم و گفتم ای پیامبر خدا! از این سخن به من  شد. ابن مسعود می

ھستی که  خدا بر تو رحم نماید؛ تو نوجوانی«بیاموز. پس دستی بر سرم کشید و گفت: 
 .١»آموزی دیگران را علم می

باعث مسلمان شدن عبدالله بن مسعود را فراھم نمود به  ج یامبر اکرمسخنان پ
تو «به او گفت  ج سخن دیگری که پیامبر اکرم» دار ھستم من امانت«خصوص گفت: 

و این دو کلمه نقش بزرگی در زندگی او داشتند و او بعدھا از  .»نوجوان معلمی ھستی
ه در دوران جاھلیت در شرک و بت دانشمندان برجسته قرار گرفت. عبدالله در حالی ک

ور بود، اّما بعد از اینکه اسالم را پذیرفت، یکی از پیشگامانی شد که  پرستی غوطه
 .٢خداوند آنان را در قرآن ستوده است

او یکی از پیشگامان نخستین بود «گوید:   ابن حجر در مورد عبدالله بن مسعود می
حبشه و مدینه ھجرت کرد ودر جنگ که از ابتدای دعوت اسالمی مسلمان شد و به 

 .٣بدر و دیگر جنگھا حضور داشت و ھمواره در سفر و حضر در رکاب پیامبر خدا بود
 عبدالله بن مسعود اولین کسی است که آشکارا قرآن خواند

ای نبود که از او حمایت نماید و خودش با  با وجود اینکه ابن مسعود دارای قبیله
بود، ولی این ضعف، مانع ظھور و درخشش شجاعت  اینکه از نظر جسمی ضعیف ھم

                                           
 .۴۶۵، ص ۱سیر اعالم النبالء، ج  – ۳۲، ص ۳، ج البدایة والنھایة -١
 .۴۳عبدالستار الشیخ، ص عبداله بن مسعود،  -٢
 .۲۱۴، ص ۶االصابه، ج  -٣



 ٣٥٩  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

انگیزی به نمایش گذاشت که از جمله  ھای شگفت وی نگردید. او از خود صحنه
توان به موضع شورانگیز او در مکه اشاره کرد که دعوتش را آشکار ساخت و قریش  می

صدای ور شدند، اما او ھمچنان در میان جمع قریش ایستاد و با  به شدت بر او حمله
 ۀھای قرآن را به گوشھای بسته و دلھای مھرزد بلند شروع به تالوت قرآن نمود و آیه

نخستین کسی بود که در مکه با  ج . ابن مسعود بعد از پیامبر اکرم١رساند قریش می
گردھم آمدند و  ج صدای بلند و آشکار قرآن را تالوت نمود. روزی اصحاب پیامبر اکرم

گفتند: به خدا سوگند برای قریش تاکنون کسی قرآن را با صدای بلند نخوانده است، آیا 
مردی ھست که قرآن را به آنھا بشنواند؟ عبدالله بن مسعود گفت: من این امر را به 

ترسیم که آنھا به تو آسیبی برسانند؛ چرا که تو دارای  گیرم. گفتند: ما می عھده می
نیستی که در صورت تعرض قریش، از تو حمایت نمایند. گفت: من این امر را ای  قبیله

دھم و خداوند مرا از شر آنھا نجات خواھد داد. صبح روز بعد، ابن مسعود  انجام می
وارد حرم شد و در حالی که قریش مشغول برگزاری مراسم خود بودند، کنار مقام 

 ١لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ع به خواندن قرآن نمود: ابراھیم ایستاد و با صدای بلند این گونه شرو
گوید؟  قریش به ھمدیگر نگاه کردند و گفتند چه می .]٢-١[الرحمن:  ﴾٢ۡلُقۡرَءانَ ٱَعلََّم 

آنان  ۀکند! ھم سپس گفتند: او برخی از آنچه را که محمد آورده است، تالوت می
ابن  ۀھای خود را بر چھر درصدد کتک زدن ابن مسعود برآمدند. آنھا با اینکه ضربه

داد. سپس به سوی  کردند، اّما او ھمچنان به خواندن قرآن ادامه می مسعود وارد می
اش نمایان بود. آنھا گفتند: ما به دلیل برجا  یارانش بازگشت و آثار ضرب و شتم بر چھره

ر نگران و در ھراس بودیم. ابن مسعود گفت: اینک دشمنان خدا شدن شما به این ام
خواھید، فردا نزدشان خواھم  تر شدند و اگر شما می نزد من از قبل ھم خوارتر و کوچک

رفت و چنین خواھم نمود. گفتند: بس است تو به آنھا آنچه را که دوست نداشتند، 
نخستین کسی بود  ج ر اکرم. بدین صورت عبدالله بن مسعود بعد از پیامب٢شنواندی

که در مکه با صدای بلند و آشکار قرآن خواند و این عمل عبدالله بن مسعود به معنای 
 .٣مبارزه طلبیدن قریش بود؛ چرا که آنھا تحمل چنین وضعیتی را نداشتند

                                           
 .۴۵عبدالله بن مسعود، ص  -١
 .۳۸۶-۳۸۵، ص ۳، ج أسد الغابة – ۳۱۵-۳۱۴، ص ۱ابن ھشام، ج  -٢
 .۸۸محنة المسلمین فی العھد المکی، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٦٠

 

 س  خالد بن سعید بن عاص -۷
در  ج اکرم خالد از روزھای نخست به اسالم گروید؛ چون او در آغاز ظھور پیامبر

نماید تا او را در آتش  خواب دید که گویا بر لبه آتش ایستاده است و کسی نیز تالش می
گیرد تا در آتش نیفتد. خالد ھراسان ازخواب پرید  بیندازد، اما پیامبر او را به آغوش می

خواھم.  و خوابش را برای ابوبکر صدیق تعریف کرد. ابوبکر گفت: من خیر تو را می
رفت و  ج مبر خداست بنابراین از او پیروی کن. خالد نزد پیامبر اکرممحمد پیا

مسلمان شد و از ترس پدرش اسالم خود را پنھان نمود، اما پدرش وقتی متوجه شد که 
خالد به اسالم گرویده است برادرانش که تا آن وقت ھنوز مسمان نشده بودند، خواست 

سرزنش خالد با چماق یا عصایی که به دست تا خالد را نزد او بیاورند. پدرش عالوه بر 
داشت او را کتک زد. سپس او را در مکه زندانی نمود و برادرانش را از حرف زدن با او 
منع کرد و آنان را از مسلمان شدن برحذر داشت. عالوه بر موارد ذکر شده او را تحت 

د و به پاداش خداوند ورزی فشار قرار داد و تا سه روز به او آب نداد اما او شکیبایی می
دھم. خالد  چشم دوخته بود. سپس پدرش گفت: به خدا سوگند که ھرگز به تو غذا نمی

ای که من زندگی کنم به من خوراک خواھم داد. خالد نزد   گفت: خداوند به اندازه
او را گرامی داشت و نزد او ماند تا اینکه در  ج برگشت. پیامبر اکرم ج پیامبر اکرم

 .١ه حبشه به آن سرزمین مھاجرت نمودھجرت دوم ب

  س عثمان بن مظعون -۸
با مسلمان شدن عثمان بن مظعون قومش بنو جمح علیه او شوریدند و او را مورد 

داد، امیه بن  آزار و اذیت قرار دادند. کسی که بیشتر از ھمه او را شکنجه و آزار می
اشعار  ۀنمود، امیه را به وسیلخلف بود. از این رو بعد از آنکه به سوی حبشه مھاجرت 

 .٢نمود کرد و ھجو می سرزنش می
عثمان بن مظعون مدت زمانی در حبشه ماندگار شد، اما دیری نپایید که به ھمراه 

اول از مھاجرت به حبشه به مکه برگشتند او نیز در پناه ولید  ۀمسلمانانی که در مرحل
این  ۀطر زندگی کرد، اما با مشاھدبن مغیره وارد مکه شد. در کنار ولید با آسایش خا

گرفتار شکنجه و آزار ھستند و او در تندرستی و  ج وضعیت که یاران پیامبر اکرم

                                           
 .۲۶۰، ص ۱، ج سیر اعالم النبالء -١
 .۱۱۲السیرة النبویة، ذھبی، ص  -٢



 ٣٦١  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

برد این را برای خود نپسندید و گفت اینکه من با آسایش و امنیت  سالمتی به سر می
به در پناه مردی از مشرکان روزگار را سپری کنم و یاران و ھم کیشان من در راه خدا 

. ١ھا و بالھایی گرفتار ھستند که من از آن در امان ھستم، منصفانه نیست شکنجه
بنابراین، نزد ولید بن مغیره رفت و به او گفت تو به مسئولیت خود وفا نمودی و من 

ای یا  ام؟ شاید اذیت و آزار شده گردانم. ولید گفت: چرا برادرزاده پناه تو را به تو بر می
خواھم که به  ام و نمی ست. گفت: نه بلکه من به پناه خدا راضیبه تو توھین شده ا

کسی جز او پناه ببرم. ولید گفت: به مسجد الحرام برو و آشکارا پناھم را به من 
برگردان، ھمان طور که من آشکارا تو را پناه دادم. او پذیرفت و به مسجد رفت و در 

ه یکی از مجالس قریش برگشت جلوی مردم پناھش را به او برگرداند و سپس عثمان ب
شاعر بود که  ٢و با آنھا نشست. در میان مردمی که آنجا نشسته بودند، لبید بن ربیعه

عثمان  .»ن ھر چیز غیر از خداوند باطل استھا«سرود. لبید گفت:  برای آنھا شعر می
 متی قطعًا روزی از بینو ھر نع«گفت: راست گفتی و لبید به شعرش ادامه داد و گفت: 

عثمان گفت: دروغ گفتی، نعمت بھشت از بین نخواھد رفت. لبید  .»خواھد رفت
گفت: ای گروه قریش! به خدا سوگند که ھمنشین شما مورد اذیت وآزار قرار 

گرفت. پس از چه ھنگام این خصلت در میان شما پدید آمده است؟ مردی از قوم  نمی
اند، از سخن او ناراحت  شدهخردانی است که از دین ما جدا  گفت: این یکی از بی

مباش. سوال و جوابھایی که بین عثمان و آن مرد رد و بدل گردید، موجب ناراحتی 
آن چشم  ۀآنان را فراھم آورد. آن مرد بلند شد و سیلی بر چشم عثمان زد که در نتیج

ام به  عثمان سبز و کبود شد. ولید بن مغیره که شاھد قضیه بود گفت: ای برادرزاده
گردیدی.  بودی، به چنین دردی گرفتار نمی سوگند تا زمانی که در پناه من میخدا 

عثمان گفت: به خدا سوگند اگر چشم سالم من به دردی گرفتار شود که چشم دیگر 
من به آن مبتال گردیده است، برای من باعث خرسندی و سرافرازی است؛ چرا که من 

. سپس ولید بار دیگر به او پیشنھاد در پناه کسی ھستم که از تو قدرت بیشتری دارد
 .٣خواھد، او را در پناه خود جای خواھد دارد، اما عثمان نپذیرفت کرد که اگر می

شجاعت و دالور مردی عثمان در مقابل نپذیرفتن درخواست ولید؛ بیانگر قوت 

                                           
 .۱۲۰، ص ۲ابن ھشام، ج السیرة النبویة،  -١
 . ۴۹-۴۸طبقات الشعرا، ابن سالم،  -٢
 .۱۸۰-۱۷۸السیر و المغازی، ابن اسحاق، ص  -٣
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 العاده به مزد و پاداش خداوندی است. بنابراین، وقتی عثمان از ایمان و عالقمندی فوق
ای دارد که روان است؛ پس آن  جھان چشم فرو بست، زنی در خواب دید که او چشمه

فرمود: آن  ج زن نزد پیامبر خدا آمد و او را از این خواب باخبر کرد. پیامبر اکرم
نیز در معرض شکنجه و آزار  ج . سایر اصحاب و یاران پیامبر اکرم١چشمه، عمل اوست

ی بودند که با وجود مواضع سرسخت پدران و قرار گرفتند؛ چرا که آنان جوانان
روی آوردند و آن را پذیرفتند و گرد شمع  ج خویشاوندان خود به دعوت پیامبر اکرم

وار حلقه زدند. آنھا از تمام امتیازاتی که در دوران جاھلیت از آن  فروزان رسالت، پروانه
الھی بودند، در معرض برخوردار بودند و از آنجا که شیفته و عالقمند مزد و پاداش 

شکنجه قرار گرفتند و اذیت و آزار زیادی را تحمل نمودند. آری ھر گاه ایمان وارد 
 ۀآفریند و آن گاه که ھم وجود انسان شود و با آن در بیامیزد، چنین شگفتیھایی می

ھا رضایت الھی و رسیدن به بھشت را در بر دارند، آسان و پیش پا  رنجھا و محرومیت
 شوند. حسوب میافتاده م

شکنجه و اذیت و آزار دادن فقط به مردان منحصر نبود؛ بلکه قسمت بزرگی از 
شکنجه و آزار نیز متوجه زنان بود و آنان نیز به خاطر اسالم آوردنشان شکنجه 

شدند؛ چنانکه سرگذشت سمیه بن خیاط و فاطمه بنت خطاب و جاریه بنی مومل و  می
ام عبیس و حمامه مادر بالل و دیگر زنانی که در راه  زنیره رومیه و نھدیه و دخترش و

 .٢خدا شکنجه شدند، قبًال بیان گردید

از جنگ در مکه و اهتمام به تربیت و سامان دادن  ج فلسفه خودداری پیامبر اکرم
 اوضاع داخلی

مسلمانان عالقمند بودند که ترتیبی اتخاذ گردد که آنھا از خودشان دفاع کنند و 
مسلمانان در مقابل کافران، مسلمانان به  ۀجویان آید که موضع آشتی میچنین به نظر 

 ویژه جوانان را خشمگین کرده بود.
آمدند و گفتند:  ج چنانکه عبدالرحمان بن عوف و یارانش در مکه نزد پیامبر اکرم

ایم ذلیل و  ای پیامبر خدا! ما در دوران شرک با عزت بودیم ولی حاال که ایمان آورده
ام، بنابراین، با اینان جنگ  ایم. فرمود: من به گذشت فرمان داده شده دهخوار ش

                                           
 .۲۶۵، ص ۴صحیح بخاری، ج  -١
 .۱۱۷ – ۱۱۶محنة المسلمین فی العھد المکی، ص  -٢
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. برخی از پژوھشگران درصدد بررسی حکمت الھی در فرض ننمودن جنگ در ١نکنید
گوید: به آنچه در این مورد  علیه می /اند و از جمه استاد سید قطب  مکه بر آمده

ھدف این بوده است ، به  یابیم، یقین قطعی نداریم؛ چون اگر بگوییم قطعاً  دست می
ایم که فلسفه آن را برای ما بیان نکرده است و عواملی را  خداوند چیزی را نسبت داده

 ایم که ممکن است اسباب و عوامل حقیقی نباشند. سبب دانسته
ن در مقابل ھر تکلیفی یا ھر حکمی از احکام شریعت، این است که مؤم ۀپس وظیف

گاه است و ما این حکمت و اسباب را به  مطلقًا تسلیم شود؛ چون خداوند متعال دانا و آ
گوییم  گوییم و بر این اساس می ھا و تعلیقات خود می بررسی ۀصورت اجتھاد و در نتیج

داند و خداوند نیز آن  کسی جز خدا نمیھستند؛ چون حقیقت را  که اینھا فقط احتمال
گاه ننموده است  .٢را برای ما مشخص نکرده و با لفظی صریح ما را ازآن آ

 توان به امور ذیل اشاره کرد: ھای احتمالی می از جمله اسباب و حکمت
شاید عّلت خودداری از کارزار و جنگ در مکه این بوده است که دوران مکی،  -۱

در محیط معینی برای افرادی و با شرایط خاص بوده دوران تربیت و آمادگی 
است و یکی از اھداف تربیت در چنین محیطی، این است که افرادی که در این 

نمایند، صبر و شکیبایی را فرا گیرند تا اگر احتماًال ظلم و  منطقه زندگی می
فرسا به آنان وارد گردد، در برابر آن صبور و بردبار باشد و  ستمی طاقت

اس تنھایی ننماید و خیلی زود عصبانی نشود و آن وقت است که اعتدال و احس
آید. دیگر اینکه او چنان تربیت  میانه روی در سرشت و حرکت او به وجود می

شود که در نظام و قانون جامعه جدید تسلیم فرمان رھبری جدید شود و جز با 
و عادت او باشد دستور او، واکنش و حرکتی انجام ندھد ھر چند برخالف میل 

و این امر عاملی مھم و بنیادین در تربیت و آماده سازی شخصیت مسلمانان 
 رفت. صدر اسالم برای ایجاد جامعه مسلمان به شمار می

در محیطی مانند محیط قریش که عواملی ھمانند فخر فروشی و غرور از  -۲
داشت؛ جویانه تأثیر بیشتری  گردید، دعوت مسالمت امتیازات آنان محسوب می

ای از زمان، عناد و لجاجت آنھا را شدت  چرا که جنگیدن با آنان در چنین برھه
ای مانند جنگھای انتقام  ھای خونین تازه بخشید و باعث پدید آمدن جنگ می

                                           
 .۱۵۸، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 .۷۱۴، ص ۲الظالل، ج  -٢
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گردید و بدین صورت اسالم از یک دعوت، وارد جنگی  جویانه معروف عرب می
 گرفت. تحت الشعاع قرار می شد که نقشه و فکر اساسی آنان جویانه می انتقام

دستور ندادن به جنگ و قتال به خاطر این بود تا از ایجاد معرکه و قتل و  -۳
ای پرھیز شود؛ زیرا آنجا قدرتی نظامی وجود نداشت که  خونریزی در ھر خانه

کردند بنابراین،  مومنان را شکنجه کند؛ بلکه اولیای ھر کس او را شکنجه می
ای رواج  ین محیطی قتل و خونریزی را در ھر خانهاجازه دادن به جنگ در چن

گرفتند و با آنکه اسالم از جنگیدن باز  داد و آن گاه بر اسالم خرده می می
داشت، چنین گفتند. تبلیغات قریش نیز در موسم حج این بود که محمد  می

دھد تا  به فرزند دستور می :گفتند افکند، آن گاه می میان پدر و فرزند جدایی می
 دھد تا ارباب و آقایش را به قتل برساند. در را به قتل برساند و برده را فرمان میپ

دانست بسیاری از  دستور ندادن به جنگ شاید به خاطر این بود که خداوند می -۴
کسانی که دراوایل ظھور اسالم مخالف آن ھستند و مسلمانان را شکنجه 

ده از سربازان و لشکریان مخلص نمایند تا از دینشان برگردند، نه تنھا در آین می
اسالم خواھند بود؛ بلکه از رھبران آن خواھند شد. آیا عمر بن خطاب یکی از 

 اینھا نبود؟
بینی عربی در  دستور ندادن به جنگ به خاطر این بود که نخوت وخود بزرگ -۵

داشت؛ به ویژه اگر افراد   ای، آنھا را به حمایت مظلومان وا می محیط قبیله
 گرفتند. ، مورد ستم و اذیت قرار میشرافتمند

راضی نشد که ابوبکر که مردی با شرافت بود، ھجرت کند و از  ١چنانکه ابن دغنه
مکه بیرون رود بنابراین، به او پیشنھاد کرد که در حمایت و پناه او در مکه باقی بماند 

 طالب از ھمین قبیل بود. ھاشم در شعب ابی ھمچنین نقض عھدنامه محاصره بنی
دستور ندادن به جنگ و قتال به دلیل تعداد اندک مسلمانان بود که فقط در  -۶

مکه منحصر بودند؛ زیرا ھنوز دعوت یا به سایر نقاط جزیره عربی نرسیده بود 
ھای دیگر در کشمکش  یا اینکه به صورت پراکنده گسترش یافته بود؛ زیرا قبیله

نھایی موضعی  ۀجداخلی قریش با برخی از فرزندانش تا رسیدن به نتی

                                           
ران جاھلیت بود که ابوبکر را آن گاه که قومش او را بیرون کردند و او ابن دغنه مردی از دو -١

 .۳۴۴، ص ۲، ج ةخواست به حبشه ھجرت نماید. پناه داد، االصاب می
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طرفانه اتخاذ کرده بودند. پس در چنین وضعیتی اگر مسلمانان اقدام به  بی
اندک مسلمانان  ۀنمودند، این جنگ به کشته شدن مجموع کارزار می

کشتند، اما نھایتًا  انجامید، گرچه مسلمانان چندین برابر از آنھا را می می
ماند. در  و شرک باقی میرفت  شدند و اسالم از بین می خودشان نابود می

صورتی که اسالم آیین جاودانی بود که برای سامان بخشیدن دنیاو آخرت 
 مردم و شیوه زندگانی آنان نازل گردیده بود.

شد که به خاطر آن  از طرفی در آنجا چنان نیاز مبرم و فوری احساس نمی -۷
اذیت  این امور نادیده گرفته شود و دستور جنگ صادر گردد و در مقابل ۀھم

کافران به دفاع برخاسته شود؛ چون امر اساسی (که دعوت بود) جریان 
داشت؛ چرا که دعوت وابسته به شخصیت دائمی بزرگ (محمد) بود و شخص 
او در حمایت شمشیرھای بنوھاشم قرار داشت و ھر دستی که به قصد سوء به 

ابراین، کرد. بن شد، خطر قطع شدن، آن را تھدید می سوی رسول خدا دراز می
کرد که ایشان را از رساندن دعوت و اعالم کردن آن در  کسی جرات نمی

مجالس قریش و اعالن آن از باالی کوه صفا و در اجتماعات عمومی باز دارد و 
یا او را زندانی کند یا به قتل برساند یا سخنی را به زور به او تحمیل نماید تا آن 

 را به زبان بیاورد.
نمود خداوند  ھای الھی بودند که اقتضا می ، از حکمتموارد ذکر شده ۀھم

مسلمانان را به خودداری از جنگ در دوران مکی دستور دھد تابه صورت کامل تربیت 
و آماده شوند و مسلمانان منتظر دستور فرماندھی بمانند تا در وقت مناسب به آنان 

 .١راه او باشدفرمان جنگ بدھد و این گونه کار آنھا خالصانه برای خدا و در 
از قرآن کریم، فقه منافع و مفاسد و کیفیت تعامل با  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 فرماید: این بینش را از خالل وضعیت موجود خویش فرا گرفتند. خداوند می

﴿ ْ ِينَ ٱَوَ� �َُسبُّوا ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ َّ�  ْ َ ٱفَيَُسبُّوا َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ�� َكَ�ٰلَِك  �َّ
ْ َ�ۡعَمُلونَ  رِۡجُعُهۡم َ�ُينَّبُِئُهم بَِما َ�نُوا ٍة َ�َملَُهۡم ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ِِهم مَّ مَّ

ُ
ِ أ

 ﴾١٠٨َز�َّنَّا لُِ�ّ
 .]۱۰۸[األنعام: 

                                           
و  ۷۱۵-۷۱۴، ص ۲الوالء و البراء، محمد قحطانی با تلخیص مواردی از فی ظالل القرآن، ج  -١

 .۷۱-۶۹معالم الطریق، ص 
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خوانند، دشنام ندھید، پس آنان ھم از روی عداوت و  آنھایی را که آنان به جز خدا می«

 .»گویند علم خدا را ناسزا میبدون 
آموختند که ھر گاه رعایت نمودن  ج و این چنین اصحاب و یاران پیامبر اکرم

. و این تربیتی ١تری بینجامد، ترک کردن آن مانعی ندارد مصلحت به فساد و زیان بزرگ
اخالقی و ایمانی است و آنان ثابت کردند که مقام و منزلت آنان باالتر از این است که 

ھایشان از معرفت خدا و تقدس او خالی و  دانند و دل خردانی که حقایق را نمی ا بیب
تھی است، ھم صدا گردند. علما بر این باورند که این حکم برای ھمیشه باقی است؛ 
یعنی، ھر گاه کافران از قدرت و سلطه برخوردار بودند، مسلمانان نباید موجبات 

پیامبر یا خداوند فراھم آورند و یا نباید عملی انجام دھند حرمتی کفار را به اسالم یا  بی
که به ناسزا گفتن مقدسات اسالمی منجر شود؛ چون این کار به منزله تحریک دیگران 

 .٢گردد برای انجام گناه محسوب می
در این دوران تمام سعی  ج با بررسی سیزده سال دوران مکی و اینکه پیامبر اکرم

در وجود مسلمانان  ال اله اال اهللابیت و آمادگی و کاشتن مفاھیم و تالش خویش را در تر
نماییم که نباید در آن شتابزدگی کرد و قبل  سپری نمود، اھمیت این عقیده را درک می

از رسیدن وقت مناسب اقدام نمود؛ پس عقیده نھالی است که نیاز به کاشتن و آبیاری 
ای ندارد و چه بجاست که  آن بھرهنظمی در  و مواظبت پیوسته دارد و شتاب و بی

درس و الگو بگیرند؛ چون در برابر  ج داعیان راه خدا از روش تربیت پیامبر اکرم
جاھلیت گذشته و جدید و مدرن و چه جاھلیتی که در آینده ظھور خواھد کرد، ھیچ 
کس نخواھد ایستاد جز مردانی که دلھایشان با بشاشت و نور عقیده ربانی در آمیخته و 

 .٣رخت توحید در وجودشان ریشه دوانیده باشدد
ھای  رسول خدا، یارانش را به کنترل نفس خویش و شکیبایی در مقابل خواسته

کرد  داد. او خود تربیت یارانش را به عھده داشت و آنان را راھنمایی می آنان، فرمان می
نزدیک گردند و  عبادت خدا، به او ۀتا پیوند خویش را با خداوند محکم نماید و به وسیل

 شد: ھای دوران مکی با چنین مفاھیمی نازل می آیه

                                           
 .۳۲۵، ص ۷ج  تفسیر المنیر، زحیلی، -١
 .۳۲۶ھمان، ص  -٢
 .۱۷۱الوالء و البراء، ص  -٣
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ّمُِل ٱ � َۡل ٱقُِم  ١لُۡمزَّ وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ  ٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ

َ
ۡو زِۡد  ٣ِمۡنُه قَلِيً�  نُقۡص ٱأ

َ
أ

 .]۴-۱[المزمل:  ﴾٤تَۡر�ِيً�  ۡلُقۡرَءانَ ٱَعلَۡيهِ َوَرتِِّل 
شب را جز اندکی (از آن) بیدار بمان. نیمی از شب یا کمی ای جامه به خود پیچیده، «

آن بیفزا و قرآن بخوان، خواندنی (ھمراه با تأمل و دقت و  ۀاز نیمه بکاه یا بر نیم

 .»شمرده شمرده)
دھد تا بخشی از شب را به  دستور می ج ھای نخست سوره مزمل به پیامبر اکرم آیه

نمود که نصف شب و یا بیشتر از آن و یا کمتر از نماز اختصاص بدھد و پیامبر را مخّیر 
و  ج آن را به عبادت و نیایش مشغول شود. بنابراین، نزدیک به یک سال پیامبر اکرم

نمودند تا اینکه پاھایشان ورم کرد. تالش آنان در طلب خشنودی او و  یارانش چنین می
 کاست و فرمود:گینی مسئولیت آنھا اجرای دستوراتش بر آنان رحم نمود و از سن

ۡدَ�ٰ ِمن ثُلَُ�ِ ﴿
َ
نََّك َ�ُقوُم أ

َ
ۡلِ ٱإِنَّ َر�ََّك َ�ۡعَلُم � ِينَ ٱَوَطآ�َِفةٞ ّمَِن  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَونِۡصَفهُ  �َّ َّ� 

ُ ٱَمَعَكۚ وَ  ُر  �َّ َۡل ٱُ�َقّدِ ۚ ٱوَ  �َّ ن لَّن ُ�ُۡصوهُ َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  �ََّهاَر
َ
ْ ٱَعلَِم أ َما  ۡقَرُءوا

َ ِمَن تَيَ  ۡرَ�ٰ َوَءاَخُروَن يَۡ�ُِ�وَن ِ� لۡ ٱ�َّ ن َسَيُكوُن ِمنُ�م مَّ
َ
�ِض ٱُقۡرَءاِن� َعلَِم أ

َ
�ۡ 

ِ ٱيَۡبَتُغوَن ِمن َفۡضِل  ِۖ ٱَوَءاَخُروَن يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ْ ٱفَ  �َّ َ ِمۡنُهۚ  ۡقَرُءوا َما تَيَ�َّ
�ِيُمواْ 

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ۡقرُِضواْ  لزَّ

َ
َ ٱَوأ نُفِسُ�م  �َّ

َ
ُمواْ ِ� قَۡرًضا َحَسٗناۚ َوَما ُ�َقّدِ

ِ ٱّمِۡن َخۡ�ٖ َ�ُِدوهُ ِعنَد  ۡجٗرۚ� وَ  �َّ
َ
ۡ�َظَم أ

َ
� َوأ ْ ٱُهَو َخۡ�ٗ ۖ ٱ ۡسَتۡغِفُروا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َ�ُفورٞ  �َّ

 ۢ  .]۲۰[المزمل:  ﴾٢٠رَِّحيُم
وھی از کسانی که با تو ھستند، نزدیک به دو سوم شب داند که تو و گر پروردگارت می«

داند  ایستید. خدا است که اوقات شب و روز را می یا نصف و یا یک سوم آن را به نماز می
توانید حساب آن را داشته باشید، لذا بر  داند که شما نمی کند. او می و دقیقًا تعیین می

بخوانید که برایتان میسر است. خدا شما بخشید؛ پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) 
شوند و گروھی دیگر برای جستجوی روزی و به  داند که کسانی از شما بیمار می می

جنگند،  کنند و دسته دیگر در راه خدا می دست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می
د. نماز لذا آن مقدار که برایتان ممکن است و توانایی دارد (در نماز شبانه) قرآن بخوانی

الحسنه به خدا دھید. ھر خوبی و خیری را که  بگزارید و زکات مال بدر کنید و قرض
فرستید، آن را نزد خداوند بھتر و با پاداش بیشتری خواھید  برای خود پیشاپیش می

 .»تیافت. از خدا آمرزش بخواھید؛ چرا که خدا آمرزگار و مھربان اس
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در برابر خواب و آنچه انسان به آن تمایل آزمودن آنھا در ترک رختخواب و مقاومت 
کوشی تربیت شوند و از بند ھواھا و  دارد، برای این بود تا بر اساس پایداری و سخت

امیال نفس آزاد گردند و این گونه برای بر عھده گرفتن زمام رھبری و راھنمایی 
مادگی روحی مھمی آنھا باید از آ ۀانسانھا در جھان آماده شوند؛ چون برای چنین وظیف

واالیی برخوردار باشند. خداوند آنان را برای حمل رسالت خویش انتخاب نموده و به 
 عنوان امانتداران دعوت خویش برگزیده بود.

شدند تا امور مھم و بزرگی را  مومنان در این مرحله از تاریخ بر این اساس تربیت می
گیرند و حقا که دعوت مردم در دعوت مردم به توحید و رھایی آنان از شرک به عھده ب

بزرگی است که کسانی که بر انجام آن  ۀبه یکتاپرستی و رھایی آنان از بند شرک وظیف
 توانا خواھند بود که دارای این صفت باشند:

 .]۱۶[السجدة:  ﴾وَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعايَۡدعُ  لَۡمَضاِجعِ ٱَ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ﴿
 .»خوانند گیرد، خدا را از روی بیم و امید می خوابگاه فاصله میپھلوھایشان از «

خداوند نیز نماز خواندن و قرآن خواندن در شب را ھمراه با دقت و تأمل چنین 
 توصیف نموده است:

ۡلِ ٱإِنَّ نَاِشَئَة ﴿ َشدُّ َوۡ�  �َّ
َ
ۡقَوُم �ِيً�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
 .]۶[المزمل:  ﴾٦ا َوأ

 .»تر و پابرجا است گارتر و نیروبخشعبادت شبانه، مؤثرتر و ماند«
شود، در آن وقت که   پس عبادت شبانه و قرآنی که شب ھنگام با تدبر تالوت می

اند و آرامش و سکون شب، ھمه جا را فرا گرفته است، مؤثرتر  مردم آرام گرفته و خواب
ھای  کشند و به دور از وابستگی شان دست می است؛ چون در این وقت مردم از کارھای

پردازند و با این کار آمادگی الزم برای  دنیا و کارھای روز به ذکر و مناجات می
 شود. فراگرفتن وحی الھی محقق می

 .]۵[المزمل:  ﴾٥ثَقِيً�  قَۡوٗ�  َعلَۡيَك  ِ� إِنَّا َسُنلۡ ﴿
 .»ما سخن سنگینی را بر تو نازل خواھیم کرد«

این آمادگی دقیق در مسلمانان مراد از سخن سنگین، قرآن کریم است. بعدھا اثر 
صدر اسالم و توانایی آنان برای برعھده گرفتن مسئولیت جھاد و تأسیس حکومت در 

 ۀمدینه آشکار گردید و نیز در اخالص عمیق آنھا برای اسالم و جانفدایی آنان برای اقام
 .١اسالم در جھان و نشر آن میان جھانیان نماد پیدا کرد

                                           
 .۱۶۰، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
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کوشید تا یارانش را با  لی توجه کامل داشت و به شدت میپیامبر خدا به جبھه داخ
ای قوی با  ای قوی که سستی و ضعف در آن راھی ندارد، تجھیز نماید و این انگیزه عقیده

قدرتی روحی و معنوی بلند بود که آنھا را برای دفاع و تحمل شکنجه و آزار در راه 
 نمود. دعوت وادار می

ای بودند که حمالت روانی  د و به ھم پیوستهواح ۀمسلمانان صدر اسالم پیکر
گونه تأثیری نداشت و این به ھم پیوستگی از راه ایجاد اخوت و  دشمن در آنان ھیچ

برادری بین مسلمانان به وجود آمده بود و نسبت برادری در راه خدا و رابطه اخوت 
و سببی بود.  دینی در دین اسالم، باالتر از نسبت خویشاوندی و فامیلی و روابط نسبی

مسلمان صدر اسالم با ارزشھای واالی برادری که بر اساس محبت و دوستی و ایثار و 
نمودند. آن حضرت مسلمانان را به  ایمان شکل گرفته بود، زندگی خویش را سپری می

برادری و ھمکاری و گره گشایی از مشکالت یکدیگر و فقط برای خشنودی خداوند نه 
 نمود. ل، روزی جبران خواھد کرد، تشویق میبه قصد اینکه طرف مقاب

این مبادی و اصول ارزشھای اخالقی، راز استمرار برادری اسالمی و یکپارچگی و 
 .١انسجام جامعه اسالمی بود

کسانی که با ھم به « :پیامبر خدا در حدیثی قدسی به نقل از پروردگارش فرمود
شوند، روز قیامت بر فراز منبرھایی از نور خواھند نشست که  خاطر من دوست می

 .٢»برند بران و شھدا به آنان رشک میپیام
اخوت و برادری صادقانه، معیار و مقیاس ارزش اعمال قرار گرفت و محبت در راه 

 ت برخوردار بود.خدا از بھترین اعمال شمرده شد که نزد خدا از برترین درجا
آن حضرت نیز مسلمانان را از اینکه این پیوند ضعیف و سست گردد، برحذر داشته 

زند، نیز بیان نموده و فرموده  ترین عاملی را که به برادری اسالمی ضربه می است و مھم
 .»د و با تمام انسانھا برادر باشیدحسد نورزید و به یکدیگر پشت و قھر نکنی« :است

برای استحکام اوضاع داخلی، اعالم نمود که ھمه افراد جبھه با یکدیگر  پیامبر خدا
برابر ھستند و به آنھا آزادی بخشید تا در برابر جنگ روانی که متوجه این جبھه بود، 

به آنھا آزادی داده بود بنابراین، آنھا آزادانه وارد این  ج بایستند. آری، پیامبر اکرم
عه از آزادی اندیشه و بیان برخوردار شدند و آزادانه جامعه شدند و در داخل این جام

                                           
 .۱۲۸ضد االسالم، عبدالوھاب کحیل، ص  الحرب النفیسة -١
 .۲۳۹۰، شماره ۵۱۵، ص ۴ترمذی، کتاب الزھد، ج  -٢
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 داشتند. نظر خود را بیان می
مساوات و برابری بین حاکم و رعیت و ثروتمند و فقیر و سایر  ج آری محمد

قشرھای جامعه را به ارمغان آورد و این اصل بزرگ تأثیر بزرگی در وجود پیروان محمد 
نمودند و متحد و  باھمدیگر دوستی و محبت می گذاشت و آنان را چنان تربیت نمود که

نمودند و با تمام قدرت از این اصل  یکپارچه بودند و جان خویش را فدای یکدیگر می
کردند. پیامبر خدا، به خاطر رنگ و ملیت ونسبت میان مردم تفاوتی قایل  دفاع می

وق و وظایف یا نبود و اختالف در نسبھا، ملیتھا و رنگھا باعث اختالف و تفاوت در حق
گردید. بنابراین، ھمه در برابر خداوند یکسان بودند و ھنگامی که اشراف  ھا نمی عبادت

خواستند تا برای آنان مجلسی غیر از مجلس بردگان و ضعیفان  ج مکه از پیامبر اکرم
 ج ترتیب دھد تا آنھا و بردگان و ضعیفان در یک مجلس کنار ھم قرار نگیرند، پیامبر اکرم

موضوع را برای آنان یادآوری نمود که ھمه آنان از فقیر و یا غنی در فرا گرفتن این 
مند شدن از ھدایت، برابر ھستند. کفار و سران مکه از اینکه در یک  وحی و بھره

شمردند بنشینند، ابا ورزیدند؛ چنانکه  مجلس با بردگان و کسانی که آنھا را ناتوان می
 خداوند این آیه را نازل فرمود:

ِينَ ٱَ�ۡفَسَك َمَع  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ َوَ�  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة  ۡ�َيا ۡ�َفۡلَنا قَۡلَبهُ  �ُّ

َ
َعن ذِۡكرِنَا  ۥَوَ� تُِطۡع َمۡن أ

ۡمُرهُ  �ََّبعَ ٱوَ 
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن  ۡ�َقُّ ٱَوقُِل  ٢٨فُُرٗطا ۥَهَوٮُٰه َوَ�َن أ ِمن رَّ

اِدُ�َهاۚ �ن �َۡسَتِغيُثواْ ُ�َغاثُواْ  َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ ۡ�َتۡدنَا لِل�َّ

َ
آ أ َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡرۚ إِ�َّ

ۡ ٱ�َۡشوِي  لُۡمۡهلِ ٱبَِمآءٖ كَ  ۚ ل اُب ٱبِۡئَس  وُُجوهَ َ  .]۲۹-۲۸ھف: ک[ال ﴾٢٩َوَسآَءۡت ُمۡرَ�َفًقا ل�َّ
پرستند و به فریاد  با کسانی باش که صبحگاھان و شامگاھان خدای خود را می«

طلبند و چشمانت از ایشان برای جستن زینت حیات  خوانند و تنھا رضای او رامی می
ایم و او به  را از یاد خود غافل ساخته دنیوی بر نگردد و از کسی فرمان مبر که دل او

دنبال آرزوی خود روان گشته است و کار و بارش (ھمه) افراط و تفریط بوده است. 
بگو حق ھمان چیزی است که از سوی پروردگارتان (آمده) است، پس ھر کس که 

خواھد (بدان) کافر شود، ما برای ستمگران  خواھد ایمان بیاورد و ھر کس که می می
گیرد و اگر (در آن آتش  آن، آنھا را در بر می ۀایم که سرا پرد ی را آماده کردهآتش

رسند که  سوزان) فریاد برآورند (که آب) با آبی ھمچون فلز گداخته به فریادشان می

 .!»ای و چه زشت منزلی کند، چه بد نوشابه ھا را بریان می چھره
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بود، روی برگرداند و مشغول گفتگو حتی وقتی پیامبر خدا از ابن ام مکتوم که نابینا 
 با بعضی از اشراف مکه بود، خداوند او را به شدت مورد سرزنش قرار داد.

دعوت آن حضرت به ھمکاری مادی و معنوی بین مسلمانان تا ارتباط بین افراد 
فقیر و ثروتمند گسترده گردد و افراد قوی به یاری ضعیفان بپردازند و ثروتمندان، 

 ج ھای پیامبر اکرم ترین روش ا مورد مھر و توجه قرار دھند، یکی از بزرگافراد فقیر ر
در یکپارچگی و انسجام بخشیدن به جامعه اسالمی و تقویت اوضاع داخلی آن بود و 
ھمین امر جامعه اسالمی را منسجم و استوار قرار داده بود بدین صورت پیامبر خدا 

جنگ روانی به صفوف مسلمانان به کار تمام سعی و تالش خویش را برای راه نیافتن 
بزرگی بودند که تمام تالشھا و  ۀگرفته بود. مسلمانان صدر اسالم بسان صخر

 .١نتیجه ماند گرفتند، بی ھایی که رھبران مکه برای از بین بردن آن به کار می برنامه

  ج تأثیر قرآن کریم در باالبردن معنویات اصحاب و یاران پیامبر اکرم
قرآن از مؤمنان از یک طرف و تھدید قرآن، کافران را به عذابی که چون حمایت 

آمد و از طرفی دیگر، تأثیر بزرگی در باالبردن  ای سنگین بر کافران فرود می اسلحه
در دو مورد نماد  ج معنویات اصحاب داشت. دفاع قرآن از اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 کرد: پیدا می
ستور به رعایت و برخورد مناسب و استقبال گرم از اینکه رسول خدا را د اول:

داد و ایشان را به خاطر اتخاذ برخی مواضع که در آن به خاطر مشغولیت به  اصحاب می
 کرد. دعوت، به تعدادی از اصحاب و یارانش توجه نکرده بود، سرزنش می

اذیت و  ھای گذشته و پیامبرانشان و بیان ھایی از امت ھا و داستان بیان مثال دوم:
لگرمی و شکیبایی گردید، موجب د ھایی که از جانب قومشان بر آنان وارد می آزار

 گردید. اصحاب می
ھدف قرآن از بیان این امور این بود تا آنھا شکیبایی ورزند و آنچه را که در راه خدا 

شوند، دشوار نپندارند و نیز قرآن با ستودن برخی از کارھای اصحاب و  با آن مواجه می
نوید دادن آنان به پاداش ھمیشگی و پایدار بھشت و تھدید دشمنانشان به عذاب، آنھا 

 .٢نمود راتشویق می

                                           
 .۱۴۰تا  ۱۲۵ضد االسالم، ص  الحرب النفیسة -١
 .۲۶۹ھمان، ص  -٢
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برای تشریح مورد اول باید بگوییم: وقتی پیامبر خدا در مسجد با اصحاب مستضعف 
نشست،  مانند: خباب، عمار و ابن فکیھه غالم صفوان ابن امیه و صھیب و امثال آنھا می

 گرفتند. را به باد مسخره می قریش آنان
گفتند: اینھا یاران محمد ھستند؛ سپس  کافران با حالتی تمسخرآمیز به یکدیگر می

گفتند: آیا از بین این ھمه مردم، خداوند حق و ھدایت را به اینان داده است؟ اگر  می
د گرفتند و خداون بود، اینھا بر ما پیشی نمی آنچه محمد آورده است امری شایسته می

 .١داد این امور را به آنان اختصاص نمی
کافران با بیان این موضوع که رضایت پروردگار نسبت به برخی  ۀخداوند به مسخر

از بندگانش بستگی به مقام و جایگاه آن بنده در دنیا ندارد، پاسخ داد و به پیامبرش 
ف کوشند تا از اھمیت این اصحاب مستضع تأکید نمود که ازسخن کافران که می

 فرماید: بکاھند، متأثر نشوند؛ چنانکه می

ِينَ ٱَوَ� َ�ۡطُردِ ﴿ َّ�  ِ َما َعلَۡيَك ِمۡن  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ٖء َ�َتۡطُرَدُهۡم َ�َتُكوَن ِمَن  ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم ّمِن َ�ۡ ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ

ٰلِِم�َ ٱ ُؤَ�ٓءِ َمنَّ  ٥٢ل�َّ ٰٓ�َ
َ
ْ أ َُقولُٓوا ُ ٱَوَ�َ�ٰلَِك َ�َتنَّا َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ّ�ِ َعلَۡيِهم ّمِۢن  �َّ

لَۡيَس 
َ
� ۗ ٓ ُ ٱبَۡينَِنا َّ�  ِ ۡعلََم ب

َ
ِٰكرِ�نَ ٱبِأ ِينَ ٱ�َذا َجآَءَك  ٥٣ل�َّ َ�ٰتَِنا َ�ُقۡل يُۡؤِمُنوَن � �َّ

ٰ َ�ۡفِسهِ َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡمۖ كَ  نَّهُ  لرَّۡ�َةَ ٱَتَب َر�ُُّ�ۡم َ�َ
َ
َمۡن َعِمَل ِمنُ�ۡم ُسوَٓءۢ�  ۥ�

 ِ نَّهُ  ۦِ�ََ�ٰلَةٖ ُ�مَّ تَاَب ِمۢن َ�ۡعِده
َ
ۡصلََح فَ�

َ
 .]۵۴-۵۲[األنعام:  ﴾٥٤َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ۥَوأ

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاھان و شامگاھان خدای را به «
ند و منظورشان (تنھا رضای) او است نه حساب ایشان بر تو است و نه خوان می فریاد 

 .ستمگران خواھی بود ۀر آنان است، اگر آنان را برانی از زمرحساب تو ب
ایم تا بگویند: آیا اینان ھمان کسانیند که  این چنین برخی را با برخی دیگر آزموده

خداوند، سپاسگزاران را بھتر خداوند از میان ما برایشان منت نھاده است؟ آیا 
شناسد. ھر گاه مؤمنان به آیات ما به پیش تو آمدند، بدیشان بگو درودتان باد!  نمی

خدای شما بر خویشتن رحمت واجب نموده است که ھر کس از شما از روی نادانی 
دچار لغزشی شد، ولی بعد از آن توبه کرد و اصالح کرد (خداوند عذر تقصیر او را 

 .»؛ چرا که آمرزگار و مھربان استد)پذیر می

                                           
 .۲۷۱-۲۷۰ھمان، ص  -١
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و این گونه خداوند عالوه بر اینکه برای پیامبرش اھمیت و جایگاه و ارزش اصحاب 
کوشیدند به آنان توھین  زدند و می دانستند یا خود را به نادانی می را که کافران نمی

و به او را نیز از طرد نمودن برخی اصحاب باز داشت  ج کنند بیان نمود؛ پیامبر اکرم
دستور داد تا با آنان برخورد شایسته داشته باشد و نیز به او فرمان داد که آنھا را مژده 

این گروه بعد  ۀآمرزد. با این وصف، روحی دھد که خداوند گناھانشان را بعد از توبه می
از این دلداری و ستایش الھی در مورد اذیت و آزار کافران چگونه خواھد بود. آری آنھا 

اند، شادمان  ھای بزرگ دست یافته ین اذیت و آزار که به سبب آن به این مقاماز ا
 .١گردند می

دھد و این  سپس خداوند در آیاتی که پیامبرش را مورد مالمت و سرزنش قرار می
از  ج سرزنش به خاطر مردی فقیر و نابینا از اصحاب بود که فقط یک بار پیامبر اکرم

او را نداد؛ چون مشغول دعوت دادن برخی از اشراف  او روی بر تافت و پاسخ پرسش
 .٢مکه بود

 خداوند این آیات را نازل فرمود:

﴿ ٰٓ ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ٢ۡ� َّ� ُر َ�َتنَفَعُه  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ

َ
أ

ا َمِن  ٤ّ�ِۡكَرىٰٓ ٱ مَّ
َ
نَت َ�ُ  ٥ۡسَتۡغَ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥفَأ ٰ  ٦تََصدَّ َّ� �َّ يَزَّ

َ
ا  ٧َوَما َعلَۡيَك � مَّ

َ
َوأ

ٰ  ٩َوُهَو َ�َۡ�ٰ  ٨َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ  نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ
َ
 .]۱۰-۱[عبس:  ﴾١٠فَأ

دانی شاید  چھره درھم کشید و روی بر تافت، از اینکه نابینایی پیش او آمد. تو چه می«
گیرد و اندرز بدو سود برساند، اما آن کس  او خود را پاک و آراسته سازد یا اینکه پند

پردازی، چه گناھی بر تو است  آوری و می داند، تو بدو روی می نیاز می که خود را بی
آید و  اگر او خویشتن را پاک و پاکیزه ندارد؟! اما کسی که شتابان و مشتاقانه نزد تو می

 .»شوی از خدا ترسان است، تو از او غافل می
دعوت حق ھیچ زمینه و مجالی برای امتیازات نژادی یا ثروت و  به راستی که در

کن کردن غرور و خودخواھی و بیان  مقام وجود ندارد؛ بلکه دعوت حق برای ریشه
ھا از نظر نسب یکی ھستند و با یکدیگر برابرند، آمده است. بر اساس  اینکه انسان

استقبال ننمودن از ابن ام به ابی بن خلف و  ج مطالب ذکر شده و توجه پیامبر اکرم

                                           
 .۲۷۱-۲۷۰ضد االسالم، ص  الحرب النفسیة -١
 .۲۷۱ھمان، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٧٤

 

توان به عّلت اصلی خطاب قرار دادن خدا به پیامبر با  مکتوم که فردی ضعیف بود، می
اسلوبی شدید پی برد؛ پس ابن ام مکتوم در میزان حق بر میلیونھا فرد ھمچون ابی بن 

برتری دارد. این داستان حاوی درسھا و اندرزھایی بود که مسلمانان  ١خلف ملعون
ھا توجه به مؤمنان است.  ترین این درس اسالم از آن استفاده نمودند که از مھمصدر 

آنان نیست. ذکر  ۀآنچه بر داعیان الزم است، رساندن پیام الھی است و ھدایت بر عھد
دلیلی بر حقانیت محمد است؛  ج این داستان در قرآن و ابالغ آن از جانب پیامبر اکرم

نمود و مردم را از آن با خبر  ین حادثه را پنھان میچون اگر ایشان پیامبر نبود، ا
نمود یا  ساخت و اگر ایشان توانایی کتمان وحی را داشت، یقینًا این آیه را پنھان می نمی

 نمود. نازل شده است، را پنھان می ٢ھایی که در مورد قصه زید و زینب بنت جحش آیه
ھا و آسان نمودن  شواریدوم دفاع قرآن کریم از اصحاب در راستای کاستن از د

رسد، در نوع  داد؛ آزاری که به شما می برای آنھا بود. قرآن آنان را این گونه دلداری می
تر از آن رخ داده است.  نظیر نیست؛ بلکه قبًال نظیر آن و حتی سخت خود بی

داستانھایی که از زندگانی پیامبران در قرآن کریم از زمان نوح، ابراھیم، موسی و 
گوید، مسلمانان را پایدار و روح جان فدایی و بردباری به خاطر  سخن می عیسی

ھای نیک و پسندیده را از  نمود و الگوھا و خصلت دین را در وجودشان تثبیت می
ترین راھکارھا در میدان تبلیغات  نمود که این از موفق زمانھای گذشته برایشان بیان می

ھای قرآنی حاوی بسیاری از  ابراین، داستانو تربیت و تعلیم و روابط عمومی است. بن
ھای قرآن در آسان نمودن و کاستن از  باشند. یکی از شیوه عبرتھا، پندھا و مثالھا می

و دفاع از آنان، این بود که آنان و اعمال نیک  ج رنجھای اصحاب یاران پیامبر اکرم
. مثًال وقتی ابوبکر شد شود، ستایش می آنان در قرآن کریم، که تا روز قیامت تالوت می

صدیق ھفت نفر از اصحاب را خرید و آزاد کرد تا آنان را از شکنجه و عذاب برھاند، قرآن 
کرد، نکوھش  او را ستایش نمود و از امیه بن خلف که بالل بن ابی رباح را شکنجه می

کرد. پس قرآن با دستور اخالقی خود اصول و مبادی پاداش و عذاب  جویی می و عیب
ائه نمود و مؤمنان را تشویق نمود و مخالفان را بیم داد و این امر مفھومی عمیق و را ار

کرد و اندوه و رنج کافران را که تردید  پربار داشت و راه را برای صحابه روشن می

                                           
 .۱۶۷، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 .۵۴، ص ۷القاسمی، ج  - ۳۱۶، ص ۱تفسیر ابن عطیه، ج  -٢
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 گوید: داد؛ قرآن در این باره می داشتند، افزایش می

نَذرۡ ﴿
َ
يٰ  تُُ�مۡ فَأ ٓ إِ  ١٤نَاٗر� تَلَظَّ ۡشَ� ٱ�َّ َ� يَۡصلَٮَٰها

َ
ِيٱ ١٥ۡ� َّ�  ٰ َب َوتََو�َّ  ١٦َكذَّ

ۡ�َ� ٱوََسُيَجنَُّبَها 
َ
ِيٱ ١٧ۡ� ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ َّ� َحٍد ِعنَدهُ  ١٨َ�َ�َ

َ
ِمن ّ�ِۡعَمٖة  ۥَوَما ِ�

ٰ ٱوَۡجهِ َرّ�ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩ُ�َۡزىٰٓ  َ�ۡ
َ
 .]۲۱-۱۴ل: ی[الل ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ۡ�

کشد. بدان  شود و زبانه می ور می دھم که شعله من شما را از آتش ھولناکی بیم می«
ترین (انسانھا) ھمان کسی که حق و حقیقت  سوزد مگر بدبخت شود و نمی داخل نمی

ھا) از  کند ولیکن پرھیزگارترین (انسان نماید و به آیات آسمانی پشت می را تکذیب می
دھد تا خویشتن را پاکیزه  دارایی خود را می آن بدور داشته خواھد شد. آن کسی

بدارد. ھیچ کس بر او حق نعمتی ندارد تا نعمت جزا داده شود؛ بلکه تنھا ھدف او 
باشد، قطعًا راضی خواھد بود و خشنود  جلب رضای ذات پروردگار بزرگوارش می

 .»خواھد شد
رغم تمسخر  یو قرآن، ثبات و پایداری ھیئت مسیحیان نجران را نیز بر اسالم عل

کافران و تالش آنان در راستای بازداشتن از اسالم، جاودانه اعالم نمود؛ در مورد 
 مسیحیان آیاتی نازل شد و خداوند متعال فرمود:

ِينَ ٱ﴿ �َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓواْ  ٥٢يُۡؤِمُنونَ  ۦُهم بِهِ  ۦِمن َ�ۡبلِهِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
ّ�َِنآ إِنَّا ُكنَّا ِمن َ�ۡبلِهِ  ۡ�َقُّ ٱإِنَُّه  ۦٓ َءاَمنَّا بِهِ  ۡجَرُهم  ٥٣ُمۡسلِِم�َ  ۦِمن رَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

 ِ ْ َوَ�ۡدرَُءوَن ب وا َ�ۡ�ِ بَِما َصَ�ُ رَّ ّيَِئةَ ٱ ۡ�ََسَنةِ ٱمَّ ا لسَّ �َذا  ٥٤َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  َوِممَّ
ۡعَ�ُٰلُ�ۡم َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم َ�  للَّۡغوَ ٱَسِمُعواْ 

َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
ۡعَرُضواْ َ�ۡنُه َوقَالُواْ َ�َآ أ

َ
أ

 .]۵۵-۵۲[القصص:  ﴾٥٥ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱنَۡبَتِ� 
آورند.  می کسانی که پیش از نزول قرآن، برایش کتاب فرستادیم به قرآن ایمان«

بدان باور داریم؛ چرا که حق بوده  :گویند شود، می ھنگامی که قرآن بر آنان خوانده می
ایم.  و از سوی پروردگارمان (نازل شده) است. ما پیش از نزول قرآن ھم مسلمان بوده

اند و  شوند به سبب اینکه شکیبایی کرده آنان کسانیند که دو بار اجر و پاداش داده می
کنند و  ایم، خرج می دارند و از آنچه بدیشان عطاء کرده بدیھا را با نیکیھا از میان بر می

 .»بخشند می
ھای قرآنی، اصحاب را به پاداش بزرگ و به نعمت پایدار و ھمیشگی  ھمچنین آیه

اند،  بھشت که بر اثر صبر و شکیبایی خود و آزارھایی که در راه خدا متحمل شده
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 داد تا آنھا را تشویق نماید که راه دعوت را بدون توجه به باشند، مژده می سزاوار آن می
یابند، ادامه دھند؛ زیرا پیروزی و موفقیت نھایی آن  شنوند و می آنچه از دشمنان می
به آنھا گفته و قرآن بیان داشته بود، متعلق به آنان بود؛  ج گونه که پیامبر اکرم

 گوید: چنانکه قرآن می

ِينَ ٱإِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ ﴿ َّ�  �ِ ْ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَءاَمُنوا ۡشَ�ٰدُ ٱَوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �ُّ
َ
يَۡوَم َ�  ٥١ۡ�

ٰلِِم�َ ٱيَنَفُع  ارِ ٱَولَُهۡم ُسوُٓء  للَّۡعَنةُ ٱَمۡعِذَرُ�ُهۡمۖ َولَُهُم  ل�َّ  .]۵۲-۵۱[غافر:  ﴾٥٢�َّ
ما قطعًا پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواھی به پا «

کنیم. آن روزی که عذرخواھی ستمگران  ری میدھیم و دستگی خیزند، یاری می می
آنان خواھد بود و سرای بد (دوزخ) از آن ایشان  ۀرساند و نفرین بھر بدیشان سود نمی

 .»خواھد بود
 نماید: ھمچنین فضیلت تمسک آنان و ایمان آنان را این گونه بیان می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِ ٱَ�ۡتُلوَن كَِ�َٰب  �َّ قَاُمواْ  �َّ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ � وََعَ��َِيٗة  لصَّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم ِ�ّٗ نَفُقواْ ِممَّ

َ
َوأ

ُجورَُهۡم َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِ  ٢٩يَرُۡجوَن تَِ�َٰرٗة لَّن َ�ُبورَ 
ُ
َ�ُفورٞ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِ�ُوَّ�َِيُهۡم أ

 .]۳۰-۲۹[فاطر:  ﴾٣٠َشُكورٞ 
دارند واز چیزھایی که  ی میخوانند و نماز را بر پا کسانی که کتاب خدا (قرآن) را می«

نمایند. آنان چشم امید به تجارتی  ایم، پنھان و آشکار بذل و بخشش می بدیشان داده
رود تا خداوند اجرشان را به تمام و  گردد و از میان نمی رونق نمی اند که ھرگز بی دوخته

 .»زار استکمال بدھد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید؛ چرا که خدا آمرزگار و سپاسگ
خداوند متعال نیز فضیلت تمسک به عبادت الھی را با وجود اذیت و شکنجه و 

 ھمچنین پاداش صبر بر آن را چنین بیان کرده است:

نۡ ﴿ مَّ
َ
ۡلِ ٱ َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِ  �ِخَرةَ ٱَساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  �َّ قُۡل  ۦۗ َوَ�رُۡجوا

ِينَ ٱَهۡل �َۡسَتوِي  ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  �َّ َّ�  ْ ْولُوا
ُ
ُر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَ� َ�ۡعَلُموَنۗ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

َ
ُقۡل  ٩ۡ�

ِينَ ٱَ�ٰعَِبادِ  ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ۡحَسُنواْ ِ� َ�ِٰذهِ  �َُّقوا
َ
ِيَن أ ۡ�َياٱَر�َُّ�ۡمۚ لِ�َّ �ُض  �ُّ

َ
ِ ٱَحَسَنةۗٞ َوأ َّ� 

 ۗ ونَ ٱإِ�ََّما يَُو�َّ  َ�ِٰسَعٌة ُ�ِٰ ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ  ل�َّ
َ
 .]۱۰-۹[الزمر:  ﴾١٠أ

(آیا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم بھتر است) یا کسی که در اوقات شب «
شود و (خویشتن را) از عذاب  کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می سجده
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گردد؟ بگو: آیا کسانی که  خود را خواستار میدارد و رحمت پروردگار  آخرت به دور می
دانند برابر و یکسانند؟ (ھرگز) تنھا خردمندان پند و اندرز  دانند با کسانی که نمی می
گیرند. بگو: ای بندگان مؤمن من، از پروردگارتان بپرھیزید. کسانی که نیکی کنند  می

خ است، قطعًا به شود. زمین خداوند وسیع و فرا در ھمین جھان بدیشان نیکی می

 .»شود شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می
ھای راه دعوت را برای اصحاب  ھا و دشواری ھای متعدد، سختی قرآن کریم با روش

کرد و آنان را برای مقابله  کاست و از آنھا دفاع می ھای آنان می نمود و از رنج آسان می
ھا و  قرآن بود که دسیسه ۀنگیخت و به دلیل این اسلوب حکیمانا با جنگ روانی بر می

ھای  ھا و نقشه روش ۀگذاشت. آری، ھم ھای آنان، در دلھای آنان اثر نمی شکنجه
 ۀدرست و برنام ۀو اصحابش در برابر عقید ج مشرکان در راه مبارزه با پیامبر اکرم

 نابود گردید و از بین رفت. سالمی که با دلھای مسلمانان صدر اسالم در آمیخته بود،

 اسلوب گفتگو
اثری  ج ھای گوناگون مشرکان برای از بین بردن اثر دعوت پیامبر اکرم وقتی شیوه

گاه ترین فرد نسبت به فن جادوگری و کھانت و شعرگویی دعوت  نبخشید، آنان از آ
چرا که آنان برود و با او سخن بگوید و پاسخ او را بشنود؛  ج نمودند تا نزد پیامبر اکرم
جماعت آنان را پراکنده نموده و دین آنان را مورد نقد قرار  ج معتقد بودند پیامبر اکرم

 ج فرستادند. عتبه نزد پیامبر اکرم ج داده است. آنان عتبه بن ربیعه را نزد پیامبر اکرم
 سکوت اختیار نمود. ج آمد و گفت: ای محمد! تو بھتری یا عبدالمطلب؟ پیامبر اکرم

اند که  کنی که اینھا از تو بھتراند، پس اینھا خدایانی را پرستیده اگر گمان می گفت:
کنی که تو از آنھا بھتر ھستی، پس سخن بگو  گیری و اگر گمان می تو بر آنھا خرده می

ات را بشنویم؛ چرا که کسی را سراغ نداریم که بیشتر از تو موجبات بدبختی  تا گفته
ای و  ای و ما دچار تشتت نموده کرده  تو گروه ما را پراکنده قومش را فراھم آورده باشد.

ای تا جایی که  ھا ما را رسوا نموده ای و در میان عرب بر دین ما خرده و عیب گرفته
در قریش کاھنی ظھور کرده است. به خدا سوگند چیزی باقی نمانده  :شایع شده است

 است که ما با شمشیر در مقابل ھم قرار بگیریم و یکدیگر را نابود کنیم.
کنیم تا اینکه  آوری می ای مرد! اگر فقیر و ناداری، برای تو از اموال خود جمع
م از زنان قریش را که ثروتمندترین مرد قریش گردی و اگر نیاز به زن دارید ھر کدا
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فرمود:  ج آوریم. آن گاه پیامبر اکرم خواھی انتخاب کن. ده تا را به ازدواج تو در می می
 ھا را تالوت نمود: آیا حرفھای تو تمام شده است؟ گفت: بلی. پیامبر خدا این آیه

لَۡت َءاَ�ُٰتهُ  ٢لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱتَ�ِ�ٞل ّمَِن  ١حمٓ ﴿ ا ّلَِقۡوٖ�  ۥكَِ�ٰٞب فُّصِ قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ
 .]۳-۱[فصلت:  ﴾٣َ�ۡعلَُمونَ 

 تا اینکه به اینجا رسید که

ْ  فَإِنۡ ﴿ ۡعَرُضوا
َ
نَذۡرتُُ�مۡ  َ�ُقۡل  أ

َ
 .]۱۳[فصلت:  ﴾١٣َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  َ�ٰعَِقةِ  ّمِۡثَل  َ�ٰعَِقةٗ  أ

است این کتابی است که از طرف خداوند بخشایشگر مھرورز نازل شده است. کتابی «
ھای آن تفصیل و تبیین شده است (یعنی) قرآن که به زبان عربی است، برای  که آیه

ای  قومی که اھل دانش باشند، آمده است؛ اگر رویگردان شدند بگو شما را از صاعقه

 .»ترسانم ھمچون صاعقه عاد و ثمود می
این  ۀنزد قریش برگشت. آنھا وقتی نتیج ج عتبه بعد از اتمام سخنان پیامبر اکرم

گویید،  کردم شما به او می گفتگو را از او پرسیدند، گفت: ھیچ چیزی را که فکر می
 .١نگذاشتم مگر اینکه به او گفتم. گفتند: پاسخ تو را داد؟ گفت: بلی

و در روایتی از ابن اسحاق آمده است: وقتی عتبه نزد آنھا نشست گفتند: چه خبر 
ام.  ای شنیدم که ھرگز مانند آن را نشنیده گفتهداری ای ابا ولید! گفت: به خدا سوگند 

سخنانش شعر و جادو و کھانت نیست ... ای گروه قریش از من اطاعت کنید و به این 
مرد اجازه دھید تا به کار خویش ادامه دھد. به خدا سوگند سخنی که من از او شنیدم، 

ران از شر او راحت خبر بزرگی خواھد داشت. اگر عرب بر او چیره شوند، شما توسط دیگ
 ۀشوید و اگر او بر عربھا پیروز شود، پادشاھی و قدرت او برای شماست و شما به وسیل می

ترین مردم خواھید بود.گفتند به خدا سوگند که تو را با زبانش جادو کرده  او خوشبخت
 .٢»عملی که دوست دارید؛ انجام دھید است. گفت: این رأی من است و شما نیز ھر

 و اندرزهاها  درس
ای در مورد اینکه ایشان از پدر و پدر بزرگش  آن حضرت وارد مباحث حاشیه -الف

ماند  پرداخت، ازھدف خود باز می برتر است و غیره نگردید؛ چرا که اگر به این قضیه می

                                           
 .۶۹-۶۸، ص ۳، ابن کثیر، ج البدایة والنھایة -١
 .۲۹۴، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
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 توانست به عتبه پیام خویش را برساند. و نمی
ھایی که به او  مشغول درگیری با پیشنھادھای فریبنده نگردید و به خاطر اتھام ×ب 
ای ابا ولید! غیر  :داشت، خشمگین و ناراحت نگردید؛ بلکه مؤدبانه به عتبه گفت روا می

 از حرفھایی که گفتی، سختی دیگر نداری؟
وت، بیانگر ھای فوق برای تال پاسخ پیامبر خدا، قاطع و صریح بود و انتخاب آیه × ج

ھا قضایای مھم و اساسی بیان شده است از جمله  حکمت ایشان است؛ چون در این آیه
اینکه قرآن از جانب خدا فرو فرستاد شده است؛ بیان موضع کافران و رویگردانی آنان؛ 

و اینکه او یک انسان است؛ بیان این موضوع که آفریننده یکی  ج پیامبر اکرم ۀوظیف
آسمانھا و زمین است؛ ھمچنین از تکذیب امتھای گذشته و عذابی  ۀاست که آفرینند

 :ای مانند که به آنھا رسیده است، سخن به میان آمده است و نھایتًا قریش به صاعقه
 .١اند عاد و ثمود تھدید شده ۀصاعق
خطر گرفتارشدن داعی در دام مال، مقام و زن: چه بسا داعیانی که در راه  × ح

ھای مختلف مبالغ ھنگفتی به  اند. ھمواره به شیوه  وط کردهکسب مال و ثروت سق
شود تا دست از دعوت خود بردارند و کسانی که در برابر  داعیان راه خدا پیشنھاد می

فریبندگی مال و ثروت پایداری نشان بدھند، حقا که رسول خدا را سرمشق خودش 
است که در حرکت، گفتارھا و اند. داعی ربانی کسی  قرار داده است و به او اقتدا نموده

اش به خاطر آن  این امور نگردد و ھدف واالیی را که مرگ و زندگی ۀکارھایش، فریفت
 فرماید: است، فراموش ننماید؛ چنانکه قرآن می

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

بگو نماز، عبادت، زیستن ومردن من از آن خداست که پروردگار جھانیان است. خدا «

 .»ام و من اولین مسلمان ھستم را ھیچ شریکی نیست و به ھمین دستور داده شده
زیان بارترین فتنه برای مردان در امت «است:  اما در مورد زنان، رسول خدا فرموده

 .٢»باشند من، زنان می
منظور از این زنان، زنانی ھستند که مانع شوھر از دعوت و جھاد گردند و یا زنان 

                                           
 .۷۵، شامی، ص ن السیرةمعی -١
 .۱۳۸، ص ۵صحیح الجامع الصغیر، ج  -٢
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فاسدی که توسط دشمنان، دامھایی برای مسلمانان به ویژه داعیان بشوند. زن در ھر 
 شود. بزرگی برای دین محسوب مییک از مواضع مذکور ظاھر شود، فتنه و خطر 

دھند که اگر فعًال توانایی  بنابراین، قریش زنان خود را به پیامبر اکرم ارائه می
ازدواج با یکی از آنھا را ندارد، ده تا از زنان زیبای قریش را به عنوان ھمسر انتخاب 

طر اند، از خ نماید. آری خطر زنانی که از مسیر مستقیم و ھدایت منحرف گردیده
. پس باید داعیان اسالم به سرور انسانیت، اقتدا نمایند ١شمشیرھای برھنه بیشتر است

 و ھمواره این سخن یوسف را به خاطر داشته باشند که فرمود:

ۡجنُ ٱقَاَل َرّبِ ﴿ ۡصُب  لّسِ
َ
ا يَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�ِۡف َ�ّ�ِ َكۡيَدُهنَّ أ َحبُّ إَِ�َّ ِممَّ

َ
أ

ُ�ن ّمَِن إَِ�ۡ 
َ
ۚ إِنَّهُ  ۥَر�ُّهُ  ۥَ�ُ  ۡسَتَجاَب ٱفَ  ٣٣ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱِهنَّ َوأ ُهَو  ۥفََ�ََف َ�ۡنُه َكۡيَدُهنَّ

ِميعُ ٱ  .]۳۴-۳۳وسف: ی[ ﴾٣٤ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
خوانند و  پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرامی«

شوم و آن  آورم و مرتکب گناه می نداری بدانان روی میاگر نیرنگ ایشان را از من باز 
گردم. پروردگارش دعای او را اجابت کرد و کید و مکرشان را  وقت از زمره نادانان می

گاه می  .»دباش از او بازداشت. تنھا خداست که شنوای آ
العمل رسول خدا، شدیدًا متأثر شد و این تأثیر تا حدی بود که  عتبه از عکس ×خ 

ن عتبه قبل از اینکه او سخنی بگوید، سوگند خوردند که عتبه تحت تأثیر قرار یارا
تنھا به مقصود خویش نرسیدند؛ بلکه عتبه از  گرفته است و آنان با فرستادن عتبه نه

 .٢را در راستای تبلیغ اھداف و مقاصدش، آزاد بگذارند ج آنان خواست تا پیامبر اکرم
و عتبه رخ داد، گوش فرا دادند و  ج پیامبر اکرم : یاران رسول خدا، به آنچه بینس

بودند. پس این  ج شاھد رد کردن و نپذیرفتن پیشنھادھای عتبه از جانب پیامبر اکرم
درسی تربیتی بود که با آن انس گرفته بودند و از آن پایداری و تمسک به عقیده و 

 ارزشھای معنوی را آموختند.
بردباری و سعه صدر را آموختند، آن حضرت در  : آنھا از پیامبر خدا در این قضیهش

 العملی از خود نشان نداد. گوییھای عتبه بن ربیعه ھیچ عکس  گویی و یاوه مقابل ھرزه
چنانکه عتبه گفت: در قریش جادوگری پدید آمده است یا اینکه ھیچ کس از تو 

                                           
 .۱۶۹فقه السیرة النبویة، غضبان، ص  -١
 .۸۷قراءه لجوانب الحذر، ص  السیرة النبویةفی  -٢
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این بیشتر باعث بدبختی قومت نشده است. رسول خدا سخنان وی را شنید اما به 
بخش از سخنانش توجھی نکرد تا پرداختن به این امور، او را از دعوت دادن سردار بنی 

آورد، اصل و مبدأئی بود  بر زبان می ج عبد شمس باز ندارد وھر سخنی که پیامبر اکرم
که باید از آن پیروی کرد و ھر حرکتش، آئینی بود قابل پیروی و چشم پوشی ایشان، 

 .١آن تأسی جست اخالقی بود که باید به
اند که رھبران مکه بعد از آن با پیامبر وارد گفتگو  برخی از کتابھای سیره نوشته

ھای دنیا طلب و  ای به ایشان پیشنھاد کردند که معموًال انسان شدند و چیزھای فریبنده
گردند، اما  این پیشنھادھا می ۀاند، شیفت کسانی که به ثروت و متاع دنیا چشم دوخته

؛ زیرا عقیده ٢رسول خدا، بدون ھیچ انعطافی، در برابر باطل موضعی قاطع اتخاذ کرد
باید روشن و واضح و نیز قاطع باشد و سازش و کوتاه آمدن در آن راھی ندارد بنابراین، 

من  آنچه شما در مورد« :سخن آنھا را نپذیرفت و در جوابشان فرمود ج پیامبر اکرم
ام، مال و یا کسب  پندارید، اشتباه است؛ چرا که در قبال چیزی که برایتان آورده می

مقام و شرافتی نیستم و یا قصد پادشاھی و فرمانروایی بر شما را ندارم؛ بلکه خدا مرا به 
آور خود به سوی شما فرستاده است و بر من کتابی نازل فرموده و  عنوان رسول و پیام

است تا به شما مژده و بیم دھم. بنابراین، من تنھا پیام پروردگارم را به  مرا فرمان داده
ام بپذیرید، در دنیا و آخرت  دھم. اگر آنچه من آورده رسانم و شما را اندرز می شما می

سازم  مانم و صبر پیشه می خوشبخت خواھید شد و اگر نپذیرید، منتظر دستور خدا می
 .٣»یدتا خدا میان من و شما داوری نما

ھایشان به  ھای آنان نقش بر آب شد و دسیسه آری با این موضع ایمانی ثابت، نقشه
 .٤آالیش و پاک ماند خودشان بازگشت و موضوع عقیده، بی

 هر کس از عقیده و کیش خود پیروی نماید
و اصحاب و یارانش و پی  ج صالبت و پایمردی پیامبر اکرم ۀمشرکان با مشاھد
که مسلمانان با دین و آیین جدید خود احساس برتری بر ھر بردن به این موضوع 

                                           
 .۳۰۴، ص ۱، ج التربیة القیادیة -١
 .۳۷، علی اسطل، ص الوفود فی العهد المکی -٢
 .۳۰۵، ص ۱، ج التربیة القیادیة - ۱۹۷، ص ۱م، ج السیرة النبویة، ابن ھشا -٣
 .۳۹تاریخ صدر االسالم، عبدالرحمان شجاع، ص  -٤
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باطلی را دادند و از دین خود در ھیچ شرایطی دست بردار نخواھند بود و ناامیدی آنان 
خود را در پیش گرفتند که بر سبکسری و  ۀھای مضحک و مسخر یکی دیگر از برنامه

ولید بن مغیره و امیه بن نماید. آنھا اسود بن عبدالمطلب و  حماقت آنھا داللت می
گفتند: بیا، ما  ج خلف و عاص بن وائل را نزد پیامبر فرستادند. آنھا به پیامبر اکرم

پرستیم، تو نیز بپرست و  پرستیم و خدایی را که ما می پرستی، می خدایی را که تو می
 بدین صورت ما با تو در این امر اشتراک خواھیم داشت و بدین صورت پس اگر آنچه تو

کنیم،  ایم و اگر آنچه ما پرستش می خویش را از آن گرفته ۀپرستی، حق باشد ما بھر می
ھای  . خداوند درباره این پیشنھاد آنھا آیه١ای ات را از آن گرفته حق باشد تو نیز بھره

 کافرون را نازل فرمود: ۀسور

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدونَ  ١ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ َ�ٰٓ

َ
ۡ�ُبدُ  ٢َ�ٓ أ

َ
ٓ أ نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َما

َ
 ٣َوَ�ٓ أ

ا َ�َبد�ُّمۡ  ۠ َ�بِٞد مَّ نَا
َ
ۡ�ُبدُ  ٤َوَ�ٓ �

َ
ٓ أ نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َما

َ
َلُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ  ٥َوَ�ٓ أ

 .]۶-۱افرون: ک[ال ﴾٦دِينِ 
پرستم و شما نیز  پرستید، من نمی بگو ای کافران، آنچه را که شما (به جز خدا) می«

شما پرستش را انجام  ۀپرستم. ھمچنین نه من به گون د آنچه را که من میپرستی نمی
دھید. آئین خودتان برای خودتان و  من پرستش را انجام می ۀدھم ونه شما به گون می

 .»آئین خودم برای خودم باشد
ھای دیگری نیز وجود دارد که در اعالن برائت از کفر و  عالوه بر این سوره، آیه

 فرماید: د مانند اینکه خداوند میھا مشابھت دارن آیه کافران با این

نُتم بَرِٓ� ﴿
َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ نَا۠  ُٔ �ن َكذَّ

َ
ۡ�َمُل َو�

َ
ٓ أ ا وَن ِممَّ

ا َ�ۡعَملُونَ   .]۴۱ونس: ی[ ﴾٤١بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
خودتان از آن خودتان. شما اگر تو را تکذیب کردند، بگو عمل خودم از آن خودم و عمل «

گناھم از آنچه شما  دھم و من ھم پاک و بی گناھید از آنچه من انجام می پاک و بی

 .»کنید می
 ھمچنین فرمود:

نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
ِينَ ٱ أ ِۚ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡهَوآَءُ�ۡم قَۡد  �َّ

َ
تَّبُِع أ

َ
� ٓ قُل �َّ

                                           
 .۳۶۲، ص ۱سیرة ابن ھشام، ج  -١
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۠ ِمَن  نَا
َ
� ٓ ۡ�ُتم بِهِ  ٥٦لُۡمۡهَتِدينَ ٱَضلَۡلُت إِٗذا َوَما ّ�ِ َوَ�ذَّ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َما  ۦۚ قُۡل إِّ�ِ َ�َ

ِۖ َ�ُقصُّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن  ۦٓۚ ِعنِدي َما �َۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ  ۖ ٱإِ�َّ ِ�َّ وَُهَو َخۡ�ُ  ۡ�َقَّ
 .]۵۷-۵۶[األنعام:  ﴾٥٧ۡلَ�ِٰصلِ�َ ٱ
خوانید.  ام از اینکه پرستش کنم آنھایی را که جز خدا به فریاد می بگو: من نھی شده«

کنم که (اگر چنین کنم) در آن وقت  ھای شما پیروی نمی بگو من از ھوی و ھوس
م شوم و از زمره راه یافتگان نخواھم بود. بگو من بر شریعت واضحی ھست گمراه می

کنید (بدانید عذاب و  که از سوی پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تکذیب می
ورزید، در قدرت من نیست. فرمان جز در دست  کیفری) که در (نزول) آن شتاب می

 .»رود و او بھترین جداکننده (حق از باطل) است خدا نیست. خدا به دنبال حق می
ساخت که راه حق یکی است و شکاف و سوره کافرون این مطلب را خاطر نشان 

باشد.  انحراف در آن وجود ندارد و آن پرستش خداوند یگانه (پروردگار جھانیان) می
نازل شد تا قاطعانه یک نوع پرستش را بیان کند و  ج این سوره بر پیامبر اکرم

ھا و  مهالھی را از سایر برنا ۀعبادتھای دیگر را از آن جدا نماید. ھمچنین قاطعانه برنام
بینی غیر توحیدی از ھم جدا بکند. این سوره نازل  بینی توحیدی را از جھان جھان

گردید تا راھھا را ازھم جد کند. در این سوره نفی و تأکید به صورت تکرار و به دنبال 
کافران جواب منفی داد و تأکید نمود که حق و باطل  ۀاند و خداوند به خواست ھم آمده

شوند؛ پس اختالف کامًال کلی است و  ند و نور و ظلمت با ھم جمع نمیبا ھم مدارا ندار
جوھر و ذات ھر یک با دیگر بسیار متفاوت است که با داشتن چنین تفاوتی به ھم 
پیوستن و در یک مسیر قرار گرفتن ممکن نیست و این کار به سازش و فریبکاری 

زودگذر نیست و  نیازی ندارد. این موضوع، مصلحتی شخصی، عالقه و احساسی
توان که سم و عسل را به ھم آمیخت و این گونه نیست که گفته شود دین برای  نمی

گوید و منافقان و  خدا و وطن برای ھمه آن طور که جاھلیت معاصر چنین می
گویند؛ آنھایی که از گمراھان (مسیحیان) و از کسانی که خداوند بر آنھا  زدگان می غرب

کنند. پیامبر خدا قاطعانه  دشمنان ملحد خدا، پیروی می خشم گرفته (یھود) و از
رھبران قریش را نپذیرفت و دست رد بر سینه آنھا زد و در دین خدا معامله و  ۀخواست

داد و ستدی با آنھا ننمود؛ زیرا در ھر زمان و مکانی اسالم و جاھلیت متفاوتند و 
 ای بسیار زیاد بین آنان وجود دارد. فاصله

و ذاتی اسالم و جاھلیت بسان ارزش خاک و طالست و تنھا راه ارزش وجودی 
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رسیدن به ھدایت این است که از جاھلیت دوری گزید و در امور عبادی و حکومتی 
 ۀتابع اسالم گردید و این برائت کامل و جدایی قاطع و صریح بین حق و باطل برای ھم

 .١]٦افرون: ک[ال ﴾٦َلُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِينِ ﴿زمانھا است:

بعد از شکست ھیئت مذکور، ھیئتی دیگر متشکل از عبدالله بن ابی امیه، ولید بن 
 ج مغیره، مکرز بن حفص، عمر و بن عبدالله بن ابی قیس و عاص بن عامر نزد پیامبر اکرم

پیشنھاد نمودند که از برخی از موضوعات قرآن  ج . این ھیئت به پیامبر اکرم٢آمدند
اید. از جمله از پیامبر خواستند تا از بیان آیاتی که در نکوھش کریم صرف نظر نم

 خدایان آنھا ھستند خودداری نماید.
 خداوند با این پاسخ قاطع، دست بر سینه آنھا زد:

ِينَ ٱ قَاَل  اُ�َنا َ�ّيَِ�ٰتٖ َءايَ  َعَلۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿  َ�ۡ�ِ  َءانٍ بُِقرۡ  تِ ئۡ ٱ لَِقآَءنَا ُجونَ َ� يَرۡ  �َّ
 ٓ وۡ  َ�َٰذا

َ
ۚ  أ ُ�ۡ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما ُقۡل  بَّدِ

َ
َ�ُۥ أ بَّدِ

ُ
�  َقآيِٕ ِمن تِلۡ  � تَّبِعُ  إِنۡ  َ�ۡفِ�ٓ

َ
 يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �

 ۖ ٓ  إَِ�َّ َخاُف إِنۡ  إِّ�ِ
َ
 .]۱۵ونس: ی[ ﴾١٥َعِظي�ٖ  �ٍ َعَذاَب يَوۡ  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  أ

شود، کسانی که به مالقات ما ایمان  خوانده میھای روشن ما بر آنان  ھنگامی که آیه«
جز این را برای ما بیاور یا اینکه آن را تغییر بده. بگو مرا نرسد  یگویند: قرآن ندارند می

روم و  که خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دھم. من جز به دنبال چیزی نمی
ن پروردگارم تخطی گردد؛ اگر از فرما گویم جز آنچه بر من وحی می چیزی را نمی

 .»ترسم کنم، از عذاب روز بزرگ می
کند که آنھا از اینکه  این تالشھای بیھوده رھبران قریش بر این موضوع داللت می

مسلمانان به طور کلی اسالم را رھا نمایند، مایوس شده بودند بنابراین، از آنان 
 خواستند که بعضی از دستورات اسالم را رھا کنند. می

مشرکان برای اولین بار از مسلمانان مبنی بر اطاعت ننمودن و رھا درخواست 
ھای دیگر بیشتر بود و این بیانگر این امر است که  کردن دستورات دینشان از مرحله

آنھا از پیشنھادھای بزرگ آغاز کردند تا بتوانند به تدریج دل رھبر دعوت را به دست 
 ج اد متفاوتی را برای گفتگو با پیامبر اکرمآورند و او را قانع سازند. ھمچنین آنھا افر

فرستادند؛ مثًال، کسانی که در مرحله اول با پیامبر خدا گفتگو کردند غیر از کسانی 

                                           
 .۶فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۶۱نور الیقین، خضری، ص  - ۲۰۰اسباب النزول، واحدی، ص  -٢
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بودند که بار دوم با ایشان گفتگو نمودند به جز ولید بن مغیره که در ھر دو مرحله 
ھایی که با آن  رهخواستند چھ ھمراه بود و ھدف آنان از این امر عالوه براینکه می

گیرد تکراری نباشد، از طرفی دیگر  شوند و دیدارھایی که انجام می حضرت روبرو می
ھای گوناگون برای گفتگو با ایشان استفاده کنند تا  خواستند از استعدادھا و اندیشه می

شاید درخواستھای آنان مؤثر واقع بشود. آخر االمر اینکه این مسئله برای داعیان دین 
گر این موضوع است که کوتاه آمدن و دست کشیدن از اسالم امر مشروعی نیست؛ بیان

چرا که اسالم، دعوتی الھی است و به طور مطلق داد و ستد و معامله در آن جایی 
ای برای این کار وجود داشته  کننده ھا و دالیل توجیه ندارد، ھر چند عوامل و انگیزه

ھای مادی که بسا به  پیشنھادھا و فریبندگیباشد و دعوتگران امروز باید از چنین 
کند و ممکن است به صورت غیرمستقیم به صورت  صورت مستقیم عرض اندام نمی

پستھای مھم و یا قراردادھای کاری پرسود و یا داد و ستدھای تجاری سودآور، ارائه 
 ھای جھانی به صورت مرموزی برای شود پرھیز کنند و اینھا اموری ھستند که مؤسسه

منصرف کردن و برگرداندن داعیان از دعوتشان به ویژه دعوتگرانی که نقش رھبری 
 .١کنند کنند، به طور کامل با یکدیگر تبادل اطالعات می  ریزی می دارند، برنامه

میچل یکی از فعاالن بزرگ در زمینه کنترل و  ×ب  ×در گزارشی که ریچارد 
یکی از راھھای سرکوبی  :بررسی بیداری اسالمی در خاورمیانه ارائه داده آمده است

حرکتھای اسالمی، اتخاذ برنامه جدیدی برای پاکسازی حرکتھای اسالمی است؛ یکی از 
چل برای دادن رھبران دعوت است. ریچارد می  بندھای این گزارش ویژه، روش فریب

 کند: محقق نمودن این ھدف خود امور زیر را پیشنھاد می
ھای بزرگ فریب داد؛ چرا توان آنھا را با پست مشخص کردن افرادی که می –الف 

ھای اسالمی و  که با دستیابی آنان به پستھای مھم و کلیدی پرداختن آنھا به برنامه
خواھد بود. این مسئله با فراھم  معنی اند، بی دیگر کارھایی که قبًال مشغول آن بوده

آوردن و بخشیدن امکانات مادی و معنوی به آنھا و دادن تسھیالت زیاد، ممکن است 
ھا و اھداف آنان محدود به کشور خودشان خواھد گشت  انجام بپذیرد و این گونه برنامه

 و پایگاھھای مردمی و ملی خود را نیز از دست خواھند داد.
ھای تجاری و اقتصادی که دارای اھداف  مشارکت در پروژه فعالیت برای جذب –ب 

                                           
 .۸۹السیرة النبویة قراءه لجوانب الحذر و الحمایه، ص  -١
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 مرموزی است که در منطقه به نفع دشمنان اعراب انجام گیرد.
فعالیت برای ایجاد فرصتھای کاری و قراردادھای سودآور در کشورھای ثروتمند  –ج 

 .١ھای اسالمی منجر خواھد شد عربی، امری است که به دور کردن آنھا از فعالیت
ھا و  تفکر و اندیشیدن در موارد ذکر شده، پی خواھیم برد که این موارد دسیسهبا 

فریبندگیھای مادی غیرمستقیمی ھستند که در جھان اسالم حاضر، بسیارآرام اجرا 
اند و برخی  ھای بلند و عالی گردیده شود؛ چرا که برخی از دعوتگران صاحبان پست  می

ی از داعیان را در چارچوب منافع خود حبس از کشورھای ثروتمند عربی، گروه بزرگ
 .٢اند و برخی را تجارتشان غافل کرده است نموده

 استفاده از روش مجادله و تالش برای خنثی کردن تبلیغات دشمن
پیامبر خدا برای اقامه و بیان دالیل و حجتھای الھی و در راستای رد نمودن ھر 

نمود و در  تھای مناسب استفاده میای از جانب مشرکان، از اوقات و فرص نوع شبھه
ھای قرآنی  ھا را از آیه گرفت که این شیوه ھای زیادی کار می مجادله با کافران از شیوه

در مورد اقامه حجت عقلی و استفاده از قیاسھای منطقی و استحضار اندیشه فرا گرفته 
از آن استفاده  در رویارویی با کافران مکه ج ھایی که پیامبر اکرم بود. از جمله شیوه

 نمود، عبارت بودند از: می

 مقایسه ۀشیو -۱
آن حضرت با بیان مسائل خیر و تشویق به آن و با بیان مسائل شر و برحذر داشتن 
از آن با تحریک عقل و خرد برای اندیشیدن در این دو قضیه و انجام ھر یک از آنھا، 

 کرد. عمًال کفار و مشرکان را وادار به تفکر می
 فرماید: خداوند می چنانکه

ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُ ﴿
َ
َو َمن َ�َن َمۡيٗتا فَأ

َ
َثلُهُ  �َّاِس ٱِ�  ۦنُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِ  ۥأ  ۥَكَمن مَّ

لَُ�ٰتِ ٱِ�  ْ َ�ۡعَمُلونَ  لظُّ ۚ َكَ�ٰلَِك ُزّ�َِن لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َما َ�نُوا  ﴾١٢٢َلۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها
 .]۱۲۲[األنعام: 

                                           
، به نقل از السیرة النبویة قراءه لجوانب   ھ ۱۳۹۹صفر  ۱۷، ۴۲۸شمارۀ  الکویتیه، مجلة المجتمع -١

 الحذر والحمایة
 .۹۱، ص ویة قراءه لجوانب الحذر و الحمایةالسیرة النب -٢
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ایم  ایم و نوری فرا راه او داشته ای بوده است و ما او را زنده کرده کسی که مردهآیا «
رود، مانند کسی است که در تاریکیھا فرو رفته  که در پرتو آن میان مردمان راه می

ان در نظرشان گونه اعمال کافر تواند بیرون بیاید؟ ھمان ھا نمی است و از آن تاریکی

 .»زیبا جلوه داده است
این مثالی است که خداوند برای مؤمنی زده «گوید:  کثیر در تفسیر این آیه میابن 

که مرده بوده است؛ یعنی، در گمراھی بوده است پس خداوند او را با نور ھدایت زنده 
سوی ایمان رھنمود شد و  ایمان زنده کرد و او را به ۀگردانیده است و قلبش را به وسیل

 .١»پیامبرش پیروی نمایدق داد تا از به او توفی

 واداشتن به اقرار و اعتراف ۀشیو -۲
عقل و وجدان خود به آن اعتراف  ۀاین روشی است که انسان بعد از محاکم

 فرماید: کند؛ چنانکه خداوند می می

مۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَُقوا �َضۚ ٱوَ  لسَّ

َ
  ٣٦بَل �َّ يُوقُِنونَ  ۡ�

َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآ�ُِن َرّ�َِك أ

َ
ۡم ُهُم أ

بِ�ٍ  ٣٧لُۡمصَۜۡيِطُرونَ ٱ ِت ُمۡسَتِمُعُهم �ُِسۡلَ�ٰٖن مُّ
ۡ
ۡم لَُهۡم ُسلَّٞم �َۡسَتِمُعوَن �ِيهِ� فَۡلَيأ

َ
ۡم  ٣٨أ

َ
أ

ۡم �َۡ�  ٣٩ۡ�َُنونَ ٱَوَلُ�ُم  ۡ�ََ�ُٰت ٱَ�ُ 
َ
ۡثَقُلونَ  َٔ أ ۡغَرٖ� مُّ ۡجٗر� َ�ُهم ّمِن مَّ

َ
ۡم  ٤٠لُُهۡم أ

َ
أ

ۡم يُرِ�ُدوَن َكۡيٗد�ۖ فَ  ٤١ۡ�ُتُبونَ َ�ُهۡم يَ  ۡلَغۡيُب ٱِعنَدُهُم 
َ
ِينَ ٱأ ْ ُهُم  �َّ َ�َفُروا

ۡم لَُهۡم إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ  ٤٢لَۡمِكيُدونَ ٱ
َ
ِۚ ٱأ ِ ٱُسۡبَ�َٰن  �َّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ �ن يََرۡواْ كِۡسٗفا  ٤٣َ�مَّ

َمآءِ ٱّمَِن  ۡرُكومٞ  لسَّ ٰ يَُ�ُٰقواْ يَۡوَمُهُم  ٤٤َساقِٗطا َ�ُقولُواْ َسَحاٞب مَّ ِيٱفََذرُۡهۡم َح�َّ �ِيهِ  �َّ
 .]۴۵-۳۶[الطور:  ﴾٤٥يُۡصَعُقونَ 

اند؟ و یا اینکه خودشان آفریدگارند؟ یا  آیا ایشان بدون ھیچ گونه خالقی آفریده شده«
شان طالب یقین نیستند. آیا اند؟ بلکه ای اینکه آنان آسمانھا و زمین را آفریده

ھای پروردگارت نزد ایشان و در اختیار آنان است یا اینکه ایشان (بر ھمه چیز  گنجینه
 ۀدارند. گوش فرادھند جھان) سیطره دارند. آیا نردبانی دارند و باالی آن گوش فرا می

ما؟!. ایشان دلیل روشنی بیاورد و ارائه دھد. آیا دختران سھم خدایند و پسران سھم ش
خواھی و ھمچون بارگرانی بر دوش آنان سنگینی  یا اینکه تو از آنان اجر و پاداشی می

نویسد یا  کند؟ یا اینکه نزد ایشان علم غیبیات و اسرار نھان است و از روی آن می می

                                           
 .۱۷۲، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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آیند یا  خواھند نیرنگ بزنند (باید بدانند که) کفار به حیلت خود گرفتار می اینکه می
کنند که) معبودی جز خدا دارند؟ خدا پاک و منزه از چیزھایی  یال میاینکه (آنان خ

ای از آسمان فرو  خوانند. حتی اگر بنگرند که قطعه دانند و می است که انبازش می
ابر متراکمی است؛ پس ایشان را به حال خود واگذار تا برسند به  :گویند افتد، می می

 .»گردند روزی که در آن ھالک می
باشد؛ چنانکه  گوید: این آیات بیانگر اثبات ربوبیت و توحید الوھیت می یابن کثیر م

 فرماید: می

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
 .]۳۵[الطور:  ﴾٣٥ۡلَ�ٰلُِقونَ ٱ ُهمُ  أ

اند؟ یا اینکه خودشان خود را آفریده و پدید  ای پدید آمده یعنی آیا بدون پدیدآورنده
و نه آن؛ بلکه خداوند است که آنھا را آفریده و آنان را بعد از آنکه  اند؟ یعنی نه این آورده

 .١ھیچ چیزی نبودند، پدید آورده است
این آیه ازنظر دلیل عقلی در نھایت قوت قرار دارد؛ چون پدید آمدن آنھا بدون 

ای  پذیرد و به جدال و جر و بحث نیرو و اراده دخالت، امری است که فطرت آن را نمی
اند که آنھا خودشان، خود را آفریده باشند و ھیچ  ندارد، اما این ادعا را نیز ننمودهنیاز 

کند و وقتی که این دو فرضیه به حکم منطق فطرت  آفریده و مخلوقی ادعای آن را نمی
آنان،  ۀماند و آن اینکه ھم گوید، باقی نمی امکان ندارد، چیزی جز حقیقتی که قرآن می

 .٢تندھای خداوند ھس آفریده
فطرت یعنی آنچه از دیدگاه عقلی بدیھی و ثابت است. در مورد ملزم ساختن به 

و این استدالل علیه آنھا امری «گوید:  اقرار به خالقیت و الوھیت خداوند، سعدی می
است که در آن راھی جز تسلیم شدن به حق یا بیرون رفتن از آنچه عقل و دین ایجاب 

کنند و پیامبرش را  وقتی یگانگی خداوند را انکار میکند وجود ندارد؛ چون آنھا  می
پذیرند، خداوند آنھا را  نمایند، این کارشان مستلزم این است که گویا نمی تکذیب می

جریان از سه حالت  آفریده است. در حالی که از نظر عقلی و شرعی واضح است که این
ای  آورنده و بدون اینکه پدید اند یا اینکه آنھا بدون آفریننده، آفریده شده :خارج نیست

اند و این محال و غیرممکن است؛ یا اینکه خودشان خود را  داشته باشند، پدید آمده
اند و این نیز محال و غیرممکن است؛ چون ممکن نیست کسی خود را بیافریند؛  آفریده

                                           
 .۲۴۴، ص ۴ھمان، ج  -١
 .۳۳۹۹، ص ۶فی ظالل القرآن، ج  -٢
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و  گردد پس وقتی این دو امر باطل شدند و ناممکن بودنشان روشن شد، نوع سوم مقرر می
 .١»عبادت است و بس ۀن، فقط او شایستآن اینکه خداوند، آنھا را آفریده است. بنابرای

 اھمیت قائل نشدن به سخنان مشرکان و باطل نمودن آنان ۀشیو -۳
ھایشان  ای قوی در ساکت کردن مخالفان مغرور و متکبر است که به گفته این شیوه

نھا اعتنایی نگردد تا از کشمکش و اھمیتی داده نشود و به برخی از حجتھای باطل آ
جدال جلوگیری شود و حجتی قاطع ارائه گردد که غرورشان را از بین ببرد و دلیلشان 

ای طوالنی از این شیوه است که موسی  را باطل گرداند. داستان موسی و فرعون نمونه
 تافت و به آن توجه کرد، روی بر می ای که فرعون وارد می از ھر اعتراض و شبھه

نمود و به ابطال ادعای الوھیت فرعون از خالل حجت روشن عقلی که بر ربوبیت و  نمی
شعراء آمده است؛  ۀنمود، پرداخت و این داستان در سور الوھیت خداوند داللت می

 فرماید: چنانکه خداوند می

َ�َٰ�ٰتِ ٱقَاَل َربُّ  ٢٣ۡلَ�َٰلِم�َ ٱ َربُّ  َوَما َعۡونُ قَاَل فِرۡ ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ٓۖ إِن  ۡ� َوَما بَۡيَنُهَما

وقِنِ�َ  َ� �َۡسَتِمُعونَ  ۥٓ قَاَل لَِمۡن َحۡوَ�ُ  ٢٤ُكنُتم مُّ
َ
قَاَل َر�ُُّ�ۡم َوَربُّ َءابَآ�ُِ�ُم  ٢٥�

لِ�َ ٱ وَّ
َ
ِيٓ ٱقَاَل إِنَّ رَُسولَُ�ُم  ٢٦ۡ� رِۡسَل إَِ�ُۡ�ۡم لََمۡجُنونٞ  �َّ

ُ
 لَۡمۡ�ِقِ ٱقَاَل َربُّ  ٢٧أ

َۡذَت ٱقَاَل لَ�ِِن  ٢٨َوَما بَۡيَنُهَماۖٓ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعقِلُونَ  بِ لَۡمۡغرِ ٱوَ  ۡجَعلَنََّك  �َّ
َ
إَِ�ًٰها َ�ۡ�ِي َ�

 .]۲۹-۲۳[الشعراء:  ﴾٢٩لَۡمۡسُجو�ِ�َ ٱِمَن 

فرعون گفت: پروردگار جھانیان کیست؟ (موسی) گفت: پروردگار آسمانھا و زمین و «
پوئید. (فرعون رو) به اطرافیان خود کرد  ین میآنچه میان آن دو است، اگر شما راه یق

شنوید؟ (موسی) گفت: پروردگار شما و نیاکان پیشین شماست.  و گفت: آیا نمی
(فرعون) گفت: پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده است، قطعًا دیوانه است. 

ر (موسی) گفت: او پروردگار طلوع وغروب و ھمه چیزھایی است که در میان آن دو قرا
اگر جز مرا به پروردگاری برگزینی تو را  :بودید. (فرعون) گفت دارد، اگر شما عاقل می

 .»زندانیان خواھم کرد ۀاز زمر
در مجادله با مشرکان استفاده نمود،  ج ھای قرآنی که پیامبر اکرم روش و شیوه

کج و منحرفشان، آنان را به این رھنمود کرد  ۀبست رساند بنابراین، اندیش آنان را به بن

                                           
 .۱۹۶-۱۹۵، ص ۷تفسیر سعدی، ج  -١
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سری و  که از آن حضرت چیزھایی درخواست نمایند که ھدفی جز لجاجت و سخت
چیز دیگری نداشتند. آنھا از رسول خدا موارد زیر را  ج ناتوان کردن پیامبر اکرم

 درخواست نمودند:
 ای بجوشاند. برای آنھا از زمین چشمه × الف

ی از درختان خرما و انگور داشته باشند که جویبارھا در زیر آن یا اینکه باغ × ب
 جاری باشند.

گونه که روز قیامت چنین  قطعه پایین بیندازد، آنیا اینکه آسمان را قطعه  × ج
 شود. می

 یا اینکه خدا و مالئکه را روبرو بیاورد. × د
 ان باال رود.یا به آسمان باال برود یعنی نردبانی بر گیرد و از آن به آسم × و
گوید: یعنی برای ھر یک  از آسمان کتابی بیاورد که آنھا بخوانند. مجاھد می × ز

نامه و کتابی از آسمان بیاورد که در آن نوشته شده باشد، این کتابی از جانب خدا برای 
 .١فالنی فرزند فالنی است

ھمواره  ای است که در طول تاریخ العاده و معجزات، برنامه درخواست امور خارق
نمودند. رسول خدا با  انسانھا در ھر مرحله از زمان، آن را از پیامبران درخواست می

نمود، اما  این بود که قومش ایمان بیاورند و در این راه جانفشانی می ۀاینکه شیفت
تربیت الھی و ادب پیامبرانه که او بدان آراسته بود، ایشان را از طلب نمودن و خواستن 

 .٢کرد ھای آنان را از خداوند طلب نمی داشت. بنابراین، خواسته معجزه باز می
من با این چیزھا به سوی شما «فرمود:  در مقابل درخواست آنان می ج پیامبر اکرم
ام که با آن فرستاده  ام من از جانب خداوند برایتان چیزھایی آورده فرستاده نشده

ام. اگر  ام، آن را به شما رسانده دهام و آنچه به ھمراه آن به سوی شما فرستاده ش شده
آن را بپذیرید، در دنیا و آخرت خوشبخت خواھید شد و اگر آن را به من برگردانید و 

داوند میان من و شما کنم تا خ مانم و صبر می قبول نکیند، منتظر فرمان الھی می
 .٣»قضاوت نماید

                                           
 .۳۱۱، ص ۱التربیة القیادیه، ج  -١
 ھمان. -٢
 .۴۵۹، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
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بدیل گشت؛ چرا که امید پیامبر خدا به ایمان آوردن قومش، به یاس و ناامیدی ت
جویند، با تأسف و اندوه به  می یآنھا او را رھا کردند. وقتی دید که آنھا از او دور

 سری آنھا را بیان نمود و فرمود: اش برگشت و خداوند این لجاجت و سخت خانه

ٰ َ�ۡفُجَر َ�َا ِمَن ﴿ ْ َلن نُّۡؤِمَن لََك َح�َّ �ِض ٱَوقَالُوا
َ
ۡو تَُ�وَن لََك َجنَّةٞ  ٩٠يَ�ُبوً�  ۡ�

َ
أ

َر  ِيٖل وَِعَنٖب َ�ُتَفّجِ نَۡ�ٰرَ ٱّمِن �َّ
َ
ۡو �ُۡسقَِط  ٩١ِخَ�ٰلََها َ�ۡفِجً�ا ۡ�

َ
َمآءَ ٱأ َكَما زََ�ۡمَت  لسَّ

 ِ ِ�َ ب
ۡ
ۡو تَأ

َ
ِ ٱَعلَۡيَنا كَِسًفا أ ۡو يَُ�وَن لََك َ�ۡيٞت ّمِن زُ  ٩٢قَبِيً�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �َّ

َ
ۡو أ

َ
ۡخُرٍف أ

َمآءِ ٱتَۡرَ�ٰ ِ�  ۡقَرُؤهُ  لسَّ َِل َعلَۡيَنا كَِ�ٰٗبا �َّ ّ�َ�ُ ٰ ُقۡل ُسۡبَحاَن  ۥۗ َولَن نُّۡؤِمَن لُِر�ِّيَِك َح�َّ
� رَُّسوٗ�  ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم  �َّاَس ٱَوَما َمَنَع  ٩٣َرّ�ِ َهۡل ُكنُت إِ�َّ �ََ�ٗ

َ
ٓ  لُۡهَدىٰٓ ٱأ إِ�َّ

ن قَ 
َ
َ�َعَث أ

َ
� ْ ُ ٱالُٓوا � رَُّسوٗ�  �َّ �ِض ٱقُل لَّۡو َ�َن ِ�  ٩٤�ََ�ٗ

َ
َمَ�ٰٓ�َِكةٞ َ�ۡمُشوَن  ۡ�

ۡ�َا َعلَۡيِهم ّمَِن  َمآءِ ٱُمۡطَم�ِّنَِ� لََ�َّ ِ  ٩٥َملَٗ� رَُّسوٗ�  لسَّ ِ ٱقُۡل َكَ�ٰ ب َشِهيَدۢ� بَۡيِ�  �َّ
ِ  ۥَوَ�ۡيَنُ�ۡمۚ إِنَّهُ   .]۹۶-۹۰[اإلسراء:  ﴾٩٦َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� ۦَ�َن بِِعَبادِه

ای برای ما بیرون  آوریم مگر اینکه از زمین چشمه گفتند ما ھرگز به تو ایمان نمی«
جوشانی یا اینکه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و رودبارھا و جویبارھای 

آری، ھمان گونه که فراوان در آن روان گردانی. یا آسمان را قطعه قطعه بر سرما فرود 
پنداری و یا اینکه خدا و فرشتگان را بیاوری و با ما رویاروی گردانی و یا اینکه  می

سوی آسمان باال روی و تنھا چیزی که  باشی و یا اینکه به سرای بزرگ زرنگاری داشته
گویند:  آوردن مردمان بعد از نزول ھدایت برای ایشان شد، این است که می  مانع ایمان

خداوند انسانی را به عنوان پیغمبر فرستاده است؟! بگو اگر در زمین (به جای  آیا
ای را به عنوان  رفتند، ما از آسمان فرشته ھا) فرشتگانی مستقر و در آن راه می انسان

فرستادیم، بگو کافی است که خدا میان من و شما گواه باشد.  پیغمبر به سویشان می

گاه (و نسبت به کارشان) بس بینا استگمان او از (حال) بندگانش ب بی  .»سیار آ
 ھمچنین این فرموده الھی در ھمین مورد نازل شد:

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
َۡت  ُقۡرَءاٗنا أ وۡ  َباُل �ِۡ ٱ بِهِ  ُسّ�ِ

َ
َعۡت  أ  ٱ بِهِ  ُ�ّطِ

َ
وۡ  �ُض ۡ�

َ
ۡ ٱ بِهِ  ُ�ِّمَ  أ � ل ِ  َمۡوَ�ٰ َّ بَل ّ�ِ

 ٱ
َ
ۗ  ۡمرُ ۡ� َفلَمۡ  َ�ِيًعا

َ
ِينَ ٱ ِس  َٔ يَاْۡ�  أ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا

َ
ُ ٱ �ََشآءُ  لَّوۡ  أ ۗ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱلََهَدى  �َّ  َوَ�  ا

ِينَ ٱ يََزاُل  وۡ  �َّ
َ
ٰ  َدارِهِمۡ  ّمِن ارِ�بٗ قَ  َ�ُلُّ  َ�َفُرواْ تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعواْ قَارَِعٌة أ ِ�َ  َح�َّ

ۡ
 يَأ

ِۚ ٱ وَۡعدُ  َ ٱإِنَّ  �َّ ۡ ٱ لُِف َ� ُ�ۡ  �َّ  .]۳۱[الرعد:  ﴾٣١ِميَعادَ ل
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آن شکافته شود و  ۀھا بدان به حرکت در آید یا زمین به وسیل اگر قرآنی باشد که کوه«
یا بدان مردگان به سخن در آورده شوند (باز ھم بعضیھا به سبب عناد با حق بدان 

دانند که اگر  کارھا در دست خداست. آیا مسلمانان مگر نمی ۀگرایند)؛ بلکه ھم نمی
داد؟ پیوسته کافران به سبب کاری که  مردمان را ھدایت می ۀخواست ھم خدا می

 ۀگردند و یا اینکه بال و مصیبت کوبنده بر خان کنند، دچار بال و مصیبت کوبنده می می

 .»کند د خالف وعده نمیگمان خداون خدا فرا رسد. بی ۀآید تا وعد آنان فرود می
مبنی بر ارائه معجزه  ج فلسفه اینکه درخواست مشرکان از جانب پیامبر اکرم

پذیرفته نشد، این بود که آنھا به قصد راھیابی و حق طلبی، خواھان این معجزات 
دانست که  نبودند؛ بلکه از روی لجاجت و تمسخر، خواستار آن گردیدند و خداوند می

اند به صورت آشکار ببینند و مشاھده نمایند، باز ھم ایمان  که خواسته اگر اینھا آنچه را
 فرماید: نخواھند آورد و ھمچنان سرگشته و سرکش خواھند ماند؛ چنانکه خداوند می

قۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ بِٱ َسُموا ُۡؤِمُنَّ بَِهاۚ قُۡل إِ�ََّما  �َّ يَۡ�ٰنِِهۡم لَ�ِن َجآَءۡ�ُهۡم َءايَةٞ �َّ

َ
ِعنَد  ُت �َ�ٰ ٱَجۡهَد �

ِۖ ٱ َهآ إَِذا َجآَءۡت َ� يُۡؤِمُنونَ  �َّ َّ�
َ
ۡ�  ١٠٩َوَما �ُۡشعِرُُ�ۡم �

َ
بَۡ�ٰرَُهۡم َكَما  َِٔوُ�َقّلُِب أ

َ
َدَ�ُهۡم َو�

ْ بِهِ  �ٖ َونََذرُُهۡم ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهونَ  ۦٓ لَۡم يُۡؤِمُنوا َل َمرَّ وَّ
َ
ٓ إَِ�ِۡهُم  ١١٠أ ۡ�َا َنا نَزَّ َّ�

َ
۞َولَۡو �

ن  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَوَ�ََّمُهُم  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱ
َ
ٓ أ ْ إِ�َّ ْ ِ�ُۡؤِمُنٓوا ا َ�نُوا ءٖ ُ�ُبٗ� مَّ نَا َعلَۡيِهۡم ُ�َّ َ�ۡ وََحَ�ۡ

ُ ٱ�ََشآَء  ۡ�َ�َُهۡم َ�َۡهلُونَ  َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ
َ
 .]۱۱۱-۱۰۹[األنعام:  ﴾١١١أ

خورند که اگر  مشرکان با ھمه توان و با تأکید ھر چه بیشتر به خدا سوگند می«
آورند. بگو معجزات از سوی خدا  ای برای آنان آورده شود به سبب آن ایمان می معجزه

ھا و  آورند. ما دل نمیدانید اگر بدیشان نموده شود، ایمان  است و شما چه می
گردانیم، ھمان گونه خواھند بود که در آغاز  ھای آنان را واژگونه و حیران می چشم

گذاریم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و ویالن  بودند و ایشان را به خود وا می
فرستادیم و مردگانی با ایشان سخن  شوند. اگر ما فرشتگانی را به پیش ایشان می

آوردند، مگر  آوریم، آنان ایمان نمی و ھمه چیز را آشکار در برابر آنان گرد می گفتند می

 .»دانند خواست ولیکن بیشتر آنان نمی اینکه خدا می
بنابراین، حکمت الھی و رحمت ربانی چنین اقتضاء نمود که خواسته آنان پذیرفته 

و معجزات ھا  کند که ھر گاه قومی نشانه نشود؛ زیرا سنت الھی چنین حکم می
کن  آنان پذیرفته شود، اما باز ھم ایمان نیاوردند، آنان را ریشه ۀبخواھند و خواست
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 خواھد کرد، آن طور که با قوم عاد، ثمود و قوم فرعون کرد.
باشد، این است  آنچه بیش از ھر چیزی بیانگر تمسخر و لجاجت و سبکسری آنھا می

الھی است، نزد آنان بود بنابراین، وقتی ھای بزرگ  که قرآن که یکی از معجزات و نشانه
 ھایی شدند، خداوند در پاسخ آنھا فرمود: خواستار ارائه نشانه

نزَِل  َ�ٓ َوقَالُواْ لَوۡ ﴿
ُ
ّ�ِهِۦۚ  ّمِن َءاَ�ٰتٞ  َعَلۡيهِ  أ ِ ٱِعنَد  �َ�ُٰت ٱقُۡل إِ�ََّما  رَّ نَا۠ نَِذيٞر  �َّ

َ
َمآ � َّ��

بِ�ٌ  نَزۡ�َا َعلَۡيَك  ٥٠مُّ
َ
آ أ َّ�

َ
َو لَۡم يَۡ�فِِهۡم �

َ
ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَرَۡ�َٗة  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ِ  ٥١َوذِۡكَرٰى لَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ  ِ ٱُقۡل َكَ�ٰ ب بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�ۡم َشِهيٗد�ۖ َ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ
�ِض� ٱوَ  َ�َٰ�ٰتِ لسَّ ٱ

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َّ�  ِ  ب

ْ ِ  ۡلَ�ِٰطلِ ٱَءاَمُنوا  ب
ْ ِ ٱَوَ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
أ

ونَ ٱ  .]۵۲-۵۰بوت: ک[العن ﴾٥٢ۡلَ�ِٰ�ُ
 :گردید. بگو شد اگر معجزاتی از سوی پروردگارش بدو عطاء می گویند چه می و می«

دھنده روشنگری ھستم و بس. آیا ھمین  معجزات متعلق به خداست و من تنھا بیم
ایم و پیوسته  اندازه برای آنان کافی و بسنده نیست که ما این کتاب را بر تو نازل کرده

شود. مسلمًا در این رحمت بزرگی و تذکر سترگی است. بگو ھمین  بر آنان خوانده می
ھا و زمین  داند آنچه در آسمان گواه است. او میبس است که خدا میان من و شما 

 .»کارند دارند و به خدا اعتقاد ندارند، آنان واقعًا زیان است کسانی که باطل را باور می
گفتند: از  می ج عبدالله بن عباس روایتی ذکر نموده است که قریش به پیامبر اکرم

آوریم.  د، آن وقت ما ایمان میپروردگارت بخواه کوه صفا را برای ما به طال تبدیل نمای
 ج گوید: پیامبر اکرم آورید؟ گفتند: بلی. ابن عباس می فرمود: ایمان می ج پیامبر اکرم

گوید: اگر تو  کند و می دعا کرد. آن گاه جبرئیل آمد و گفت: پروردگارت سالم می
دند، به نماییم، اما اگر بعد از آن ھم کفر ورزی خواھی کوه صفا راتبدیل به طال می می

ام و اگر  آنان چنان عذابی خواھم داد که به ھیچ یک از جھانیان آن عذاب را نداده
فرمود:  ج گشایم. پیامبر اکرم درھای توبه و رحمت را بر روی آنھا می  خواھی می

فرمود: درھای توبه و  ج گشایم. پیامبر اکرم درھای توبه و رحمت را بر روی آنھا می
 و آن وقت خداوند این آیه را نازل فرمود:رحمت را بر آنان بگشا 

﴿ ٓ ن َوَما َمَنَعَنا
َ
َب بَِها  �َ�ٰتِ بِٱ نُّۡرِسَل  أ ن َكذَّ

َ
ٓ أ لُونَۚ ٱإِ�َّ وَّ

َ
 �َّاقَةَ ٱَوَءاتَۡيَنا َ�ُموَد  ۡ�

 ِ ٗة َ�َظلَُمواْ بَِهاۚ َوَما نُۡرِسُل ب  .]۵۹[اإلسراء:  ﴾٥٩إِ�َّ َ�ۡوِ�ٗفا �َ�ٰتِ ٱُمۡبِ�َ



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٩٤

 

دارد، مگر اینکه گذشتگان، آنھا را تکذیب  ما را از انجام این معجزات باز نمی چیزی«
روشنگری بود،  ۀاند. ما برای قوم ثمود، شتر (از سنگ به در آوردیم) دادیم که معجز کرده

 .»سازیم اما آنان نسبت بدان کفر ورزیدند و ما معجزات را جز برای بیم دادن اجرا نمی
ھا، راه انداختن جنگی تبلیغاتی علیه دعوت و  ین خواستهھدف رھبران قریش از ا

دوری گزینند؛ چون  ج ھای عرب از پیامبر اکرم داعی و توطئه بر ضد حق بود تا قبیله
دانستند این امور در طبیعت این دعوت  خواستند که می رھبران قریش چیزھایی را می

گفتند:  کردند حتی به صراحت می میھای خود را با اصرار ارائه  نیست. بنابراین، خواسته
خواھند تحقق یابد، باز ھم ھرگز به این دعوت ایمان نخواھند آورد.  اگر چیزی از آنچه می

بود و از این امور به  ج ھایی از سوی آنان برای تضعیف پیامبر اکرم اینھا ھمه تالش
 .١کردند تفاده میای برای جلوگیری مردم از ایمان و اطاعت پیامبر اکرم اس عنوان وسیله

 نقش یهودیان در دوران مکی و کمک گرفتن مشرکان مکه از آنها
اسرائیل در پنجاه مورد در دوران مکی و مدنی سخن گفته است.  قرآن کریم از بنی

ترین نقش را در راستای خاموش کردن نور الھی و از بین  ازآنجا که یھودیان بزرگ
داشتند، لذا قرآن در مورد ھیچ ملت و  ج بردن دعوت اسالمی و شخص پیامبر اکرم

قومی با تفصیالتی که از این قوم سخن به میان آورده است سخن نگفته است. سخن 
ای دقیق و متناسب با مراحل دعوت اسالم بیان شده است. قرآن  قرآن از یھود به شیوه

یت و اھمیت قائل نشدن به دعوت و تبع ج کریم غفلت مشرکان از رسالت پیامبر اکرم
ننمودن از ایشان را شبیه اقوامی ھمانند قوم عاد، ثمود، فرعون و بنی اسرائیل و قوم 

 .٢داند تبع و اصحاب الرس می
 قرآن است، چنین آمده است: ۀدر سوره مزمل که سومین سور

ٓ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ� ﴿ رَۡسۡلَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�ُۡ�ۡم رَُسوٗ� َ�ِٰهًدا َعلَۡيُ�ۡم َكَما رَۡسۡلَنا

َ
ٓ أ ا  ١٥إِ�َّ

ۡخٗذا َو�ِيٗ�  لرَُّسوَل ٱَ�َعَ�ٰ فِرَۡعۡوُن 
َ
َخۡذَ�ُٰه أ

َ
فََكۡيَف َ�تَُّقوَن إِن َ�َفۡرُ�ۡم يَۡوٗما  ١٦فَأ

ٓ ٱ ١٧ِشيًبا لۡوِۡلَ�ٰنَ ٱَ�َۡعُل  َما تَۡذكَِرةۖٞ  ۦإِنَّ َ�ِٰذهِ  ١٨َمۡفُعوً�  ۥَ�َن وَۡعُدهُ  ۦۚ ُمنَفِطُرۢ بِهِ  ءُ لسَّ
َذَ ٱَ�َمن َشآَء   .]۱۹-۱۵[المزمل:  ﴾١٩َسبِيً�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  �َّ

                                           
 .۵۱-۴۰الوفود فی العھد المکی، ص  -١
 .۳۱-۳۰الصراع مع الیھود، مصطفی مسلم، ص  يمعالم قرآنیه ف -٢



 ٣٩٥  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

ایم که گواه بر شماست، ھمان گونه که به سوی  سوی شما فرستاه ما پیغمبری را به«
فرعون با آن پیغمبر به مخالفت برخاست و ما ھم فرعون پیغمبری را فرستاده بودیم. 

او را به سختی فرو گرفتیم. اگر کافر شوید، چگونه خود را از (عذاب شدید) روزی بر 
گردد،  سازد؟! در آن روز آسمان از ھم شکافته می دارید که کودکان را پیر می کنار می

است ھر کس که خواستار پیوندد، اینھا اندرز و یادآوری  خدا قطعًا به وقوع می ۀوعد

 .»گزیند (استفاده از آنھا) است، او راھی را به سوی پروردگار خود بر می
ھای  ھمچنن در سوره اعلی بعد از بیان برخی از صفات بزرگ الھی و اشاره به نعمت

دنیوی و اخروی خداوند که بندگانش را از آن برخوردار نموده است و بیان راه موفقیت 
 پردازد که آخرت بھتر و ماندگارتر است. به بیان این مسئله میدر دنیا و آخرت 

 در پایان چنین آمده است:

ُحِف ٱإِنَّ َ�َٰذا لَِ� ﴿ وَ�ٰ ٱ لصُّ
ُ
 .]۱۹-۱۸[األعلی:  ﴾١٩ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ  ١٨ۡ�

ھای ابراھیم و  ھای پیشین (نیز آمده و ) بوده است (از جمله در) کتاب این در کتاب«

 .»یموس
 و در سوره فجر آمده است:

لَمۡ ﴿
َ
لَۡم ُ�ۡلَۡق ِمۡثلَُها ِ�  لَِّ� ٱ ٧ۡلعَِمادِ ٱإَِرَم َذاِت  ٦بَِعادٍ  َر�َُّك  َ�َعَل  َكۡيَف  تَرَ  �

ِينَ ٱَوَ�ُموَد  ٨ۡ�َِ�ٰدِ ٱ ۡخرَ ٱَجابُواْ  �َّ ِ  لصَّ ۡوتَادِ ٱَوفِرَۡعۡوَن ذِي  ٩لَۡوادِ ٱب
َ
ِينَ ٱ ١٠ۡ� َطَغۡواْ  �َّ

ْ �ِيَها  ١١ۡ�َِ�ٰدِ ٱِ�  وا ُ�َ�ۡ
َ
إِنَّ  ١٣فََصبَّ َعلَۡيِهۡم َر�َُّك َسۡوَط َعَذاٍب  ١٢ۡلَفَسادَ ٱفَأ

ا  ١٤لِۡمۡرَصادِ ٱَر�ََّك َ�ِ  مَّ
َ
�َ�ٰنُ ٱفَأ ۡ�َرَمهُ  ۥَر�ُّهُ  ۡ�َتلَٮٰهُ ٱإَِذا َما  ۡ�ِ

َ
َمهُ  ۥفَأ َ�َيُقوُل  ۥَوَ�عَّ

ۡ�َرَمنِ 
َ
ٓ أ ٓ إَِذا َما  ١٥َرّ�ِ ا مَّ

َ
َ�َٰنِ  ۥَ�َقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَهُ  َتلَٮٰهُ �ۡ ٱَوأ

َ
ٓ أ  ﴾١٦َ�َيُقوُل َرّ�ِ

 .]۱۶-۶[الفجر: 
ای که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار کرده است. قوم ارم که صاحب  آیا ندانسته«

ھای) ستوندار بودند. کسانی که  قامتھای بلند و ستون مانند و (کاخھای و خیمه
ای که  رھا و کشورھا پیدا نشده است و (آیا ندانستهھمسان ایشان باشند در شھ

ھای عظیم را در وادی  پروردگارت) با قوم ثمود چه کرده است؟ ھمان قومی که صخره
تراشیدند و (آیا خبر نداری که پروردگارت) با فرعون چه کرده  بریدند و می القری می

رھا طغیان کردند و است؟ فرعونی که دارای میخھا بود. اقوامی که در شھرھا و کشو
در آن جا خیلی فساد و تباھی به راه انداختند، لذا پروردگارت تازیانه عذاب را بر سر 

 .»ایشان فرو ریخت، مسلمًا پروردگارت در کمین است



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٩٦

 

ھایی که در معرض آزمایش و ستم  اسرائیل به عنوان انسان  نجم نیز از بنی ۀدر سور
از آنھا در این آزمایش شکست خورده و منحرف اند یاد شده است که برخی  قرار گرفته

 .١اند اند و برخی پایداری ورزیده و موفق شده شده
 فرماید: خداوند می

ٰ َعن ذِۡكرِنَا َولَۡم يُرِۡد إِ�َّ ﴿ ن تََو�َّ ۡعرِۡض َعن مَّ
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱفَأ َ�ٰلَِك َمۡبَلُغُهم ّمَِن  ٢٩�ُّ

عۡ  ۡلعِۡلِم� ٱ
َ
ۡعلَُم بَِمِن  ۦلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
ِ َما  ٣٠ۡهَتَدىٰ ٱوَُهَو أ َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِينَ ٱِ�َۡجزَِي  ۡ� ْ َوَ�ۡجِزَي  �َّ ْ بَِما َعِملُوا ـُٔوا ٰٓ�َ

َ
ِينَ ٱأ َّ� 

 ِ  ب
ْ ۡحَسُنوا

َ
ِينَ ٱ ٣١ۡ�ُۡسَ� ٱأ �َِر  �َّ إِنَّ َر�ََّك  للََّممَۚ ٱإِ�َّ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱوَ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱَ�َۡتنُِبوَن َكَ�ٰٓ

ِ� ٱَ�ِٰسُع  ُ�م ّمَِن  لَۡمۡغِفَرة
َ
�َشأ

َ
ۡعلَُم بُِ�ۡم إِۡذ أ

َ
�ِض ٱُهَو أ

َ
ِجنَّةٞ ِ� ُ�ُطوِن  ۡ�

َ
نُتۡم أ

َ
�ۡذ أ

نُفَسُ�ۡمۖ ُهوَ 
َ
ْ أ ٓوا َ�ٰتُِ�ۡمۖ فََ� تَُز�ُّ مَّ

ُ
ۡعلَُم بَِمِن  أ

َ
َ�ٰٓ ٱأ فََرَءيَۡت  ٣٢�َّ

َ
ِيٱأ َّ�  ٰ  ٣٣تََو�َّ

ۡ�َدىٰٓ 
َ
ۡ�َطٰي قَلِيٗ� َوأ

َ
ِعنَدهُ  ٣٤َوأ

َ
 بَِما ِ�  ٣٥َ�ُهَو يََرىٰٓ  ۡلَغۡيبِ ٱِعۡلُم  ۥأ

ۡ
ۡم لَۡم يُنَبَّأ

َ
أ

ِيٱ�بَۡ�ٰهِيَم  ٣٦ُصُحِف ُموَ�ٰ  َّ�  ٰٓ ۡخَرىٰ  ٣٧َو�َّ
ُ
ٞ وِۡزَر أ �َّ تَزُِر َوازَِرة

َ
ن لَّۡيَس  ٣٨�

َ
َوأ

نَّ َسۡعَيهُ  ٣٩�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ لِۡ�ِ 
َ
ۡوَ�ٰ ٱ ۡ�ََزآءَ ٱُ�مَّ ُ�َۡزٮُٰه  ٤٠َسۡوَف يَُرىٰ  ۥَوأ

َ
نَّ  ٤١ۡ�

َ
َوأ

 .]۴۲-۲۹[النجم:  ﴾٤٢لُۡمنَتَ�ٰ ٱإَِ�ٰ َرّ�َِك 

خواھد .  کند و جز زندگی دنیوی نمی از کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می«
است. پروردگار تو کسی را که از راه منحرف شده باشد و  منتھای دانش ایشان ھمین

شناسد. ھر چه در آسمانھا و ھر  ھمچنین کسی را که راھیاب بوده باشد، به خوبی می
چه در زمین است، متعلق به خدا است. سرانجام، خداوند بدکاران را در برابر کارھایی 

کنند به بھترین وجه  ھایی که میدھد و نیکوکاران را در برابر کار کنند، کیفر می که می
کنند  گیری می کند. ھمان کسانی که از گناھان بزرگ و بدکاریھا کناره پاداش عطاء می

و اگر گناھی از آنان سر زند، تنھا صغیره است؛ چرا که پروردگار تو دارای آمرزش 
آن گسترده و فراخ است. خداوند از ھمان زمان که شما را از زمین آفریده است و از 

اید، از  ھای ناچیزی در درون شکمھای مادرانتان بوده روز که شما به صورت جنین
گاه بوده و ھست پس از پاک بودن خود سخن مگوئید؛ زیرا که او  شما به خوبی آ

ای که دوری گزیده است؟ و اندکی  شناسد. آیا آن کسی را دیده پرھیزگاران را بھتر می

                                           
 .۳۶ھمان، ص  -١
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ای که دوری گزیده است؟ و اندکی  کسی را دیدهبذل و بخشش کرده است و بعد از آن 
بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و بخشش دست کشیده است. آیا او علم غیب 

اند یا از  یبیند یا بدانچه در تورات موسی بوده است، مطلع و با خبرش نکرده دارد و می
 ۀی که وظیفاند؛ ابراھیم آنچه در صحف ابراھیم بوده است، مطلع و با خبرش نکرده

خود را به بھترین وجه ادا کرد (و بیان داشته ) که ھیچ کس بار گناھان دیگری را بر 
کشد و برای انسان نیست جز آنچه خود کرده است و قطعًا سعی و کوشش  دوش نمی

شود و نتیجه و پایان (ھمه کارھا) به  او دیده خواھد شد. سپس پاداش کامل داده می

 .»پروردگار تو است
ھای موسی که به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده  مبادی و اصول در صحیفه این

تردید دارند به آن مراجعه کنند و  ج اند. پس اگر در مورد رسالت محمد بود، ثبت شده
برند که به ابراھیم  اند و قریش گمان می ھای ابراھیم ذکر شده ھمچنین در صحیفه

اند، تعظیم  پدران و نیاکانشان به ارث بردهاند و آیینھای ابراھیمی را که از  منسوب
 .١دھند نمایند آن گونه که پرده داری کعبه و خدمت حجاج را انجام می می

ھایی از داستانھای پیامبران با اقوامشان  ھای ص، یس، مریم و طه نمونه و در سوره
و مشکالت و رنجھایی که به آنان رسیده و کیفیت شکنجه شدن آنھا و شکیبایی 

یدنشان بیان شده است و نیز سنت الھی در مورد اقوامی که به صورت گروھی، در ورز
 اند، بیان گردیده است: ق ایستادهبرابر ح

ا ُهَنالَِك َمۡهُزومٞ ّمَِن ﴿ ۡحَزاِب ٱُجنٞد مَّ
َ
بَۡت َ�ۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وََ�دٞ َوفِرَۡعۡوُن  ١١ۡ� َكذَّ

ۡوتَادِ ٱُذو 
َ
ۡصَ�ُٰب ۡ� َوَ�ُموُد َوقَۡوُم  ١٢ۡ�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َٔ لُوٖط َوأ

ُ
� أ ۡحَزاُب ٱۡيَكةِ

َ
إِن ُ�ٌّ إِ�َّ  ١٣ۡ�

َب  ا لََها ِمن  ١٤فََحقَّ ِعَقابِ  لرُُّسَل ٱَكذَّ ُؤَ�ٓءِ إِ�َّ َصۡيَحٗة َ�ِٰحَدٗة مَّ َوَما يَنُظُر َ�ٰٓ
َنا َ�ۡبَل يَۡوِم  ١٥فََواقٖ  َا قِطَّ ل �َّ ْ َر�ََّنا َعّجِ ٰ َما َ�ُقولُوَن  ۡصِ�ۡ ٱ ١٦ۡ�َِسابِ ٱَوقَالُوا َ�َ

يۡدِ� ٱَذا  دَ ۥَ�ۡبَدنَا َداوُ  ۡذُكرۡ ٱوَ 
َ
اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ۡ� وَّ

َ
 .]۱۷-۱۱[ص:  ﴾١٧أ

ھا و گروھھایند. قبل  ای از دسته اینان که اینجا ھستند، سپاه ناچیز شکست خورده«
ھمچون کوه از اینان نیز قوم نوح، عاد و فرعون که دارای بناھایی بلند و استوار 

اند و قوم ثمود، لوط و صاحبان باغھای فراوان و سر درھم  اند، تکذیب کرده بوده
ھایند. ھر یک از این گروھھا پیغمبران را تکذیب  کشیده، اینان ھمان گروھھا و دسته

                                           
 .۳۱۶معالم قرآنیه فی الصراع مع الیھود، ص  -١
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کشند که یک  کرده و عذاب من گریبانگیرشان گشته است. اینان انتظاری جز این نمی
گویند: پروردگارا! سھم ما را  صدائی که نیاز به تکرار ندارد. میصدای آسمانی فرا رسد؛ 

گویند شکیبا  پیش از روز رستاخیز و حساب، به ما برسان. در برابر چیزھایی که می

 .»باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود قدرتمند و توانا را، او بسی توبه کار بود
دست ھم داده و سرگذشت اقوامی که برای نابودی دعوت حق دست به 

پیامبرانشان را تکذیب کردند و به عذاب الھی گرفتار شدند و سرانجام اھل حق بر آنان 
و اصحاب و یاران او  ج پیروز گشتند، اشارات و رھنمودھایی تربیتی برای پیامبر اکرم

اند،  بودند، ھیچ یک از پیامبران ھر چند که مقام و جایگاه واالیی در جوامع خود داشته
اند. اگر نوح، ھود، موسی، صالح، لوط و  اذیت و آزار قومھای خود در امان نماندهاز 

اند، اما داوود صاحب قدرت و پادشاھی  شعیب از نظر اجتماعی ھمانند سایر مردم بوده
بوده است که معجزاتش از قبیل تسبیح گفتن کوھھا ھمراه او و بیرون آمدن پرندگان 

اسرائیل در سخنان و  عیان و مشھود است، اّما بنی ھا و تالوت او برای شنیدن نغمه
اند، در حالی که او پیامبری عابد و توبه  کتابھای خود به او عیب و نقصھایی نسبت داده

دادند،  کار بود. آنان عالوه برآن، تھمتھا و سخنانی زشت به مریم و فرزندش نسبت می
تی که برای او و فرزندش به در حالی که قرآن کریم، حاملگی و زایمان مریم و معجزا

 ای برای جھانیان قرار داده و بیان کرده است: وجود آمد، نشانه

ۖ َوِ�َۡجَعلَهُ  قَاَل  لِكِ قَاَل َكَ�ٰ ﴿ ٞ َّ َهّ�ِ ۡمٗر�  ۥٓ َر�ُِّك ُهَو َ�َ
َ
َءايَٗة ّلِلنَّاِس َورَۡ�َٗة ّمِنَّاۚ َوَ�َن أ

ا ۡقِضّيٗ  .]۲۱م: ی[مر ﴾٢١مَّ

ردگارت گفته است این برای من آسان است. به خاطر آن گفت چنین است و پرو«
ای برای مردمان کنیم و رحمتی از سوی خود  خواھم) او را معجزه است که (می

 .»سازیم، دیگر کار انجام گرفته است
بنی اسرائیل با وجود اینکه اھل کتاب بودند و تورات که سرشار از ھدایت و نور بود، 

نمود پس جای تعجب نیست  با پیامبران خود بدرفتاری میبه اختیار آنان قرار داشت، 
که قریش در مورد دعوت حق چیزھایی بگویند که بیانگر گمراھی و جھالت آنان باشد. 
بیان این مطلب برای آن بود تا مردم بدانند که ھمواره روش دشمان خدا چه مشرکان 

ید از خود پایداری و و چه اھل کتاب، برای مبارزه با حق یکنواخت بوده است؛ پس با
نماید که به  قاطعیت نشان داد. این موضع یھودیان فقط در مورد پیامبرانی صدق نمی

تکذیب آنان پرداختند و ایمان نیاوردند؛ بلکه آنان مواضع عجیب و زشت خود را در 



 ٣٩٩  های مشرکان در مبارزه با آن بخش سوم: دعوت آشکار و روش

 

کنند که پیرو  ورزند و گمان می ترین پیامبری که به پیروی او افتخار می برابر بزرگ
 باشند، اتخاذ کردند. ھستند و حامالن آیین و رھنمودھای او می کتاب او

بنی اسرائیل را به قصد  ÷طه آمده است که به محض اینکه موسی  ۀدر سور
مناجات با پروردگارش،ترک نمود و برادرش ھارون را در میان آنھا جانشین خود کرد تا 
به اصالح امور قوم بپردازد و از راه تبھکاران پیروی نکند، آنھا دست به توطئه زدند و 

ای برایشان درست کرد که دارای  زیورآالت قوم را جمع کردند و سامری، گوساله
 یی بود و شروع به طواف و پرستش آن کردند.صدا

خۡ ﴿
َ
ُۥ َجَسٗدا ِعۡجٗ�  لَُهمۡ  َرجَ فَأ ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم �َ�ُٰه ُموَ�ٰ  �َّ ْ َ�َٰذا ُخَواٞر َ�َقالُوا

 .]۸۸[طه:  ﴾٨٨فَنَِ�َ 

ای را برای مردم بیرون آورد که صدای گوساله داشت. گفتند:  گوساله ۀسپس مجسم«

 .»موسی است و او (چنین چیزی را) فراموش کرده استاین معبود شما و معبود 
اش را از  موسی با پی بردن به حقیقت ماجرا، سامری را نزد خود خواست تا انگیزه

 این اقدام احمقانه جویا شود:

ْ  لَمۡ  بَِما ُت قَاَل بَُ�ۡ ﴿ وا ثَرِ  بِهِۦ َ�ۡبُ�ُ
َ
َ�َنَبۡذُ�َها  لرَُّسولِ ٱَ�َقَبۡضُت َ�ۡبَضٗة ّمِۡن �

لَۡت ِ� َ�ۡفِ�   .]۹۶[طه:  ﴾٩٦َوَ�َ�ٰلَِك َسوَّ

گاھم که بنی« گاه نیستند. من مقداری از آثار  گفت: من از چیزھایی آ اسرائیل از آن آ

 .»پیغمبر را بر گرفتم. آنھا را ریختم و این چنین نفس من مطلب را در نظرم آراست
توان  راف و تبھکاری آنان گردد، میخردی موجب گمراھی و انح آیا به قومی که بی

اعتماد کرد و از آنھا انتظار خوبی یا حمایت و یاری کردن حق را داشت؟! در حقیقت 
ای در ساختار شخصیت  بیان داستانھای بنی اسرائیل در دوران مکی، اثر گسترده

ھا این گروھھا و ملت ۀاسالمی اصحاب و یاران رسول خدا داشت، شخصیتی که از ھم
 .١ایز و جداستمتم

از اسرار لطیف قرآنی و از صورتھای زیبای مناسبتھا، این است که از جھانی بودن 
اسرائیل مبنی بر پذیرش دعوت  دعوت اسالمی از خالل بیان عھد و پیمانی که از بنی

اعراف سخن به میان آمده است. بیان مفصل  ۀجھانی آخرین پیامبر گرفته شد، در سور

                                           
 .۴۰-۳۹نیه فی الصراع مع الیھود، ص معالم قرآ -١
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انحرافھای بنی اسرائیل برای این بوده است تا مؤمنان تحت تأثیر موضعی که یھودیھا 
در برابر اسالم اتخاذ کرده بودند، قرار نگیرند و اگر آنان در برابر مسلمانان، راھی 

و در برخورد  اند باید دانست که قومی سرکش و عجیب ھستند خصمانه در پیش گرفته
اند. پس اگر آنھا از دعوت اسالم  ای در پیش گرفته با پیامبران خودشان نیز چنین شیوه

شان صفات او را ھایاند با اینکه در کتاب  روی بر تافتند و محمد را تکذیب کرده
 .١اند، چنین چیزی از قومی تبھکار و فاسد بعید نیست خوانده

 فرماید: خداوند می

ِ َ�َ  ۡ�ُتۡب ٱوَ ﴿ ۡ�َياٱا ِ� َ�ِٰذه ٓ إَِ�َۡكۚ قَاَل َعَذاِ�ٓ  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗة َوِ�  �ُّ إِنَّا ُهۡدنَا
ِصيُب بِهِ 

ُ
ِيَن َ�تَُّقوَن َوُ�ۡؤتُوَن  ۦأ ۡ�ُتُبَها لِ�َّ

َ
� فََسأ ءٖ َشآُءۖ َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ

َ
َمۡن أ

َكٰوةَ ٱ ِينَ ٱوَ  لزَّ ِينَ ٱ ١٥٦ِمُنونَ يُؤۡ  َ�ٰتَِناُهم � �َّ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ� 

ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  ِ�ۡ  ِ ُمرُُهم ب
ۡ
َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

ّيَِ�ٰتِ ٱَوُ�ِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱ �َِث ٱَوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم  ۡ�ََ�ٰٓ
ۡغَ�َٰل ٱوَ 

َ
ِينَ ٱَ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ  لَِّ� ٱ ۡ� ْ بِهِ  �َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا  �ُّورَ ٱ �َّ

ِيٓ ٱ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
َها  ١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ ُّ�

َ
� ِ ٱ رَُسوُل إِّ�ِ  �َّاُس ٱقُۡل َ�ٰٓ َّ� 

ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
َوُ�ِميُتۖ  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ۡ�

 �َ َٔ  ِ  ب
ْ ِ ٱاِمُنوا ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�ّ

ُ
ِيٱ ۡ� َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب  لََعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

 .]۱۵۸-۱۵۶[األعراف:  ﴾١٥٨َ�ۡهَتُدونَ 

ایم.  و برای ما در این دنیا و آن دنیا نیکی مقرر دار؛ چرا که به سوی تو بازگشت کرده«
رسانم و رحمت من ھم ھمه چیز را در  گفت: عذاب خود را به ھر کس که بخواھم می

و زکات بر گرفته است. آن را برای کسانی مقرر خواھم داشت که پرھیزگاری کنند 
کنند از فرستاده خدا؛ پیغمبر  بدھند و به آیات ایمان بیاورند. کسانی که پیروی می

دھد و از  یابند. او آنان را به کار نیک دستور می اّمی که در تورات و انجیل نگاشته می
نماید و ناپاکھا را برای آنان حرام  ھا را برایشان حالل می دارد و پاکیزه کار زشت باز می

اندازد، بند و زنجیر از ایشان. پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از  زد و فرو میسا می
او حمایت کنند و وی را یاری دھند و از نوری پیروی کنند که به ھمراه او نازل شده 

                                           
 .۵۴ھمان، ص  -١
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گمان آنان رستگارند (ای پیغمبر) بگو ای مردم من فرستاده خدا به سوی  است، بی
ھا و زمین از آن اوست، جز او معبودی  ک آسمانجملگی شما ھستم. خدایی که مل

گرداند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و  میراند و زنده می نیست. او است که می
ای که ایمان به خدا و به سخنھایش دارد. از او  اش آن پیغمبر درس نخوانده فرستاده

 .»دپیروی کنید تا ھدایت یابی
ھای آن  ه از سرزمین مکه و کوھھا و درهآری این پیام بزرگ روحی و روانی؛ برخاست

ھای دعوت جھانی را وقتی از  ھای الھی، نشانه به ھمه کشورھای جھان بود؛ زیرا آیه
نمایند. ھمان  دھد، ترسیم می آید و جھان را تحت پوشش قرار می شھر مکه بیرون می

دگی آنان اعراف با حکایت زندگی بنی اسرائیل و حوادث بزرگی که در زن ۀگونه که سور
اتفاق افتاده است، سرشار از درسھای تربیتی بزرگی برای امت محمد است و از طرفی 

اند، بپرھیزند و در  اسرائیل بدان مبتال شده ھشداری است برای این امت که از آنچه بنی
گوید  اند، سخن می ادامه از ملتھایی که از نوادگان و فرزندان بنی اسرائیل شکل گرفته

ماید که چگونه آنھا را از تنگنا و شرایط سخت زندگی که در آن به سر ن و بیان می
خوراکی » «مّن و سلوی«ھا و فرو فرستادن  بردند رھایی داد و با جوشاندن چشمه می

کردن آنھا با ابرھا،  و سایه» آسمانھا که خداوند برای بنی اسرائیل در بیابان فراھم آورد
ھم آورد، اما آیا آنھا سپاس این نعمتھا را به جا ای برایشان فرا زندگی مرفه و آسوده

آوردند؟ و در برابر تکالیف و وظایف شرعی خوب عمل کردند؟ به راستی که پاسخ 
گری و سرکشی و سرپیچی ھمیشگی  ھا فقط مخالفت و تحریف و حیله آنھابه این نعمت

 بود.
الھی که از انسانیت انسان و به کمال رسیدن وی فقط با پیروی نمودن از وحی 

یابد؛ چرا که انسان با  شود تحقق می جانب آفریننده آسمانھا و زمین فرو فرستاده می
دھد و  بندگی خداوند، ھدفی را که برای آن آفریده شده است، محقق نموده و انجام می

اعتنایی به این وظیفه و ھرگونه دوری از روشنایی وحی، انسان را  ھرگونه سستی و بی
سازد و بسا که  نماید و او را با چھارپایان و حیوانات ملحق می یت دور میاز کمال انسان

معنا و انحطاط  شود؛ چرا که انسان عقلش را در امور بی تر می از حیوانات ھم گمراه
گری  گیرد، در صورتی که حیوانات برای حماقت و انحطاط حیله بیشتر به کار می

 دھد. برای فعالیتھای معینی سوق میھایشان  کنند؛ بلکه حیوانات را غریزه نمی
دارد  ھای مکی است، رھنمودھای تربیتی و الھی را بیان می سوره اعراف که از سوره
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اسرائیل، به تشریح و توضیح  و از خالل اندرز گرفتن و درس آموختن از داستانھای بنی
 .١پردازد سنتھای الھی می

ردند و نضر بن حارث از این وقتی قریش به ناتوانی خود در برابر دعوت حق پی ب
ای گروه قریش! به خدا سوگند چیزی «ناتوانی پرده برداشت و به صراحت گفت: 

آن را بکنید ... پس در مورد  ۀاید چار برایتان اتفاق افتاده است که تاکنون نتوانسته
بعد از آن قریش  .»بزرگی برایتان رخ داده استکارتان بیندیشید. به خدا سوگند اتفاق 

تصمیم گرفتند که نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط را نزد علماء و دانشمندان یھود 
در مدینه بفرستند تا حقیقت این دعوت را بشناسند، البته این شناسائی به خاطر آن 

دانستند که یھودیان با تمام  نبود که از آن پیروی نمایند؛ بلکه به خاطر اینکه آنھا می
در  ج ورزند. بعثت رسول اکرم ران و با اھل حق در ھر کجا دشمنی و کینه میپیامب

رفت. چون آنھا و پدران و نیاکانشان که  بزرگی برای یھودیان به شمار می ۀواقع صدم
کردند، امیدوار بودند پیامبری رھایی بخش در این زمان و  در جزیره عربی زندگی می

ای که در آن به سر  نان را از پراکندگی و تفرقهشود و آ مکان از میان آنان مبعوث می
 .٢دھد بردند نجات می می

ھمبستگی اردوگاه کفر و شرک با یھودیان به تناسب ھدف مشترک آنھا برای از بین 
بردن دعوت اسالمی بود بنابراین، برای ھئیت مکی پرسشھایی مطرح کردند و این 

 ت بدھند.ر را ناتوان نموده و شکسگونه کوشیدند تا پیامب
گوید: قریش، نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط را نزد علمای یھود  ابن عباس می

مدینه فرستادند و به آنان گفتند: از آنان در مورد محمد بپرسید و حالت او را برایشان 
بازگو نمایید و آنان را از گفته و سخن محمد با خبر سازید؛ زیرا آنھا اھل کتاب ھستند 

گاھی و بن  دانشی که آنان در مورد پیامبران دارند، نداریم. نضربن حارث و عقبه  و ما آ
ابی معیط مکه را به قصد مدینه ترک نمودند. در مدینه نزد اھل تورات رفتند و گفتند 

گاه نمایید. ابن  شما اھل تورات ھستید و ما نزد شما آمده ایم تا ما را در مورد این مرد آ
مندان یھود به آنھا گفتند؛ این سه سوال را از او بپرسید، آن گاه دانش :گوید عباس می

مرسل است و اگر پاسخ نداد، پس بدانید که مرد دروغگویی  اگر پاسخ داد، پس نبی 
بیش نیست و آن گاه در مورد او تصمیم بگیرید. نخست از او در مورد جوانانی که در 

                                           
 .۶۰تا  ۵۵معالم قرآنیة فی الصراع مع الیھود، ص  -١
 .۸۸، ص ۱الیھود فی السنة المطھره، عبدالله الشقاری، ج  -٢
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وده است؟ دوم، از او در مورد اند بپرسید که ماجرایشان چه ب زمان گذشته زبانزد بوده
ت بپرسید که حکایتش چه مردی جھانگرد که به شرق و غرب زمین سفر کرده اس

 بوده است؟
 او در مورد روح بپرسید که چیست؟ سوم، از

ھا را داد پس یقین بدانید که نبی مرسل است و از او  اگر پاسخ صحیح این پرسش
تصمیمی که گو است آن گاه ھر پیروی کنید و اگر پاسخ نداد؛ پس مردی دروغ

 خواستید اتخاد نمایید.
ایم که میان شما و  نضر و عقبه به مکه آمدند و گفتند: ای قریش! ما با چیزی آمده

اند که ما او را از  نماید. علمای یھود ما را دستور داده محمد قاطعانه داوری می
نزد پیامبر خدا آمدند و  چیزھایی بپرسیم و سواالت را برای آنان گفتند. آن گاه قریش

به آنھا گفت: فردا پاسخ پرسشھایتان را  ج سؤاالت یھودیان را جویا شدند. پیامبر اکرم
بنابراین، پیامبر پانزده روز منتظر » ان شاءالله«خواھم داد، ولی فراموش کرد بگوید: 

آمد. از  ماند، اما خداوند در این مورد بر او چیزی نازل نکرد و جبرئیل به نزد او نمی
طرفی اھل مکه به شایعه پراکنی پرداختند و گفتند: محمد به ما وعده داد که فردا 

ایم،  دھم و امروز پانزده روز است که در مورد چیزھایی که از او پرسیده پاسخ شما را می
به علت نازل نشدن وحی، اندوھگین شد و آنچه  ج گوید. پیامبر اکرم چیزی به ما نمی

گذشت. سپس جبرئیل آمد و سوره کھف را  ند بر او دشوار و سخت میگفت اھل مکه می
را در مورد  ج از جانب خداوند بر او نازل کرد که در این سوره خداوند، پیامبر اکرم

اندوه زیاد او نسبت به ایمان نیاوردن قریش، سرزنش نمود و نیز در این سوره در مورد 
او پرسیده بودند، سخن به میان آمد  اصحاب کھف و مرد جھانگردی که قریش در مورد

 مورد روح نیز این مطلب نازل شد: و در

وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱقُِل  لرُّ وتِيُتم ّمَِن  لرُّ
ُ
ٓ أ ۡمرِ َرّ�ِ َوَما

َ
إِ�َّ  ۡلعِۡلمِ ٱِمۡن أ

 .]۸۵[اإلسراء:  ﴾٨٥قَلِيٗ� 

پرسند بگو روح چیزی است که تنھا پروردگارم از  روح می ۀاز تو (ای محمد) دربار«

گاه است و جز دانش اندکی به شما داده نشده است   .»آن آ
کرد  داد به این نکته اشاره می  کھف عالوه بر اینکه پاسخ پرسشھای آنان را می ۀسور

که پناھگاھی برای مستضعفان از یاران محمد، به وجود خواھد آمد، ھمان گونه که آن 
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غار، جوانان مومنی را که دینشان را گرفته و از فتنه گریخته بودند، در خود جای داد و 
ھایی از یثرب در کنار کسانی که قریش را در  ود که انساننیز این مسئله را تبیین نم

ای باز و خندان مستضعفان را به آغوش خواھند گرفت  تردیدشان یاری کردند، با چھره
و انصار دین خدا خواھند بود و به توضیح داستان موسی با خضر پرداخت که از 

ه گانه را که برای قضایای س ۀفلسف اسرائیل است. موسی  ترین پیامبران بنی بزرگ
او اتفاق افتاد، ندانست و به کارھای خضر اعتراض کرد، در حالی که تعھد کرده بود که 
اعتراض ننماید. البته اتفاقات مذکور و آنچه پیرامون آن به وجود آمد، اثری در نبوت و 

آنان از  ۀاسرائیل در نبوت او شک نکردند پس انگیز پیامبری موسی نگذاشت و بنی
 ج نمودن چنین پرسشھایی برای پی بردن به حقانیت و صداقت رسالت محمدمطرح 
 .١تواند باشد؟ چه می

خداوند این مناسبت را بھانه قرار داد و به این مطلب اشاره نمود که راه نجات 
طور که آن جوانان پناھگاھی  مومنان نزدیک است و پناھگاھی خواھند یافت ھمان

ز آنھا استقبال خواھند کرد، آن طور که اھالی آن شھر با یافتند و اھل مدینه با شادی ا
دیدن یکی از آن جوانان، شادمان شدند و در صدد اکرام و تعظیم و جاودانه کردن یاد و 

 .٢آنان بر آمدند ۀخاطر
ھدف از نزول قرآن کریم ساختن و تربیت بھترین امتی است که اقدامات و 

رسانی به مردم است. از دیدگاه قرآن این فعالیتھای آنان در جھت خیرخواھی و سود 
ھای ذاتی و درونی و منابع ادراکی و معرفتی فراوان  ھا و ارزش امت، دارای بالندگی

ھایی است که در دوران مکی نازل شده است.  فاتحه از نخستین سوره ۀاست و سور
دایت این سوره شامل تضرع و زاری به درگاه خداوند است تا مومن را به راه راست ھ

نماید و او را از راه کسانی که خداوند بر آنھا خشم گرفته و از راه گمراھان، نجات دھد. 
باشند؛  کسانی که خدا بر آنھا خشم گرفته است، یھودیان ھستند و گمراھان، نصارا می

 .٣آمده استس  چنانکه این مطلب در حدیث عدی بن حاتم
ھای  ھا و شیوه این است که برنامه پس تعیین این برنامه و بیان راه راست، مقتضی

ای که ھر کس آنھا را در پیش  ھای پراکنده گمراه کننده بیان گردند تا بتوان از کور راه
                                           

 . ۱۸۹، مصطفی مسلم، ص مباحث فی التفسیر الموضوعی -١
 . ۶۱معالم قرآنیه فی الصراع مع الیھود، ص  – ۴۶الکھف، ابوالحسن ندوی، ص  تامالت فی سورة -٢
 . ۳۷۸ ۴مسند االمام احمد، ج  -٣
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 کت سقوط خواھد کرد، پرھیز نمود.ھال ۀبگیرد، سرانجام در ورط
بنابراین، پرداختن به عقاید یھودیان و انحرافاتشان و بیان مواضعی که آنھا در برابر 

کردند، امری است که برای ساختن شخصیت ممتاز اسالمی به آن  پیامبرشان اتخاذ می
ای مستمر و پیوسته است؛ چرا که  نیاز است؛ زیرا نبرد مسلمانان با یھودیان، معرکه

ھای جاھلی که توسط  معرکه و نبردی است بین برنامه الھی و صراط مستقیم و برنامه
نماید و برای تباھی  ھائی که کلمات الھی را تحریف می انسانھا ساخته شده است. برنامه

 .١کند و فساد در زمین تالش می

 اقتصادی و اجتماعی در اواخر سال هفتم بعثت ۀمحاصر
و یارانش در برابر اذیت و  ج خشم قریش در مقابل بردباری و شکیبایی پیامبر اکرم

شر ساختن اسالم در میان آزار آنان و پا فشاری مسلمانان بر دعوت به سوی خدا و منت
ھای اطراف، فزونی گرفت. از این رو آنان آزارھای خود را افزایش دادند و از روی  قبیله

ستم و عداوت، رسول خدا و یارانش و آن دسته از خویشاوندانشان را که با آنھا 
مادی و معنوی قرار دادند و بدین صورت اذیت و آزار  ۀنمودند، در محاصر ھمدردی می

 .٢وج خود رسیدبه ا
مشرکان تا آخرین حد به اذیت و آزار مسلمانان شدت بخشیدند تا «گوید:  زھری می

اینکه آنھا شدیدًا تحت فشار قرار گرفتند و دچار مشقت شدند و قریش در توطئه چینی 
را آشکارا به قتل برسانند. ابوطالب وقتی از  ج به این نتیجه رسیدند تا پیامبر اکرم

گ اه گردید، بنی عبدالمطلب را جمع نمود و به آنھا دستور داد تا پیامبر تصمیم قریش آ
خواھند او را به قتل  خودشان ببرند و ایشان را از کسانی که می ۀرا به محل ج اکرم

بنی عبدالمطلب اعم از مسلمانان و کافر بر اثر  ۀبرسانند، حفاظت نمایند. افراد قبیل
این رأی اتفاق کردند و حمایت خود را از پیامبر  ھای ایمانی بر تعصب قوی و یا انگیزه

اعالم نمودند. قریش با اطالع از این موضوع که بنی عبدالمطلب، محّمد را در  ج اکرم
اند، بر این اتفاق کردند که با بنی عبدالمطلب ھمنشینی نکنند و  حمایت خود قرار داده

ه آنان تحویل ندھند تا او را به قتل با آنان معامله ننمایند و تا زمانی که پیامبر خدا را ب
ای نوشتند، که  خود را در عھد نامه ۀبرسانند، با آنان رفت و آمد نکنند. آنھا این توطئ

                                           
 . ۲۹به نقل از معالم قرآنیه، مصطفی مسلم، ص  ۷۸-۷۹معرکة الوجود بین القرآن و التلمود، ص  -١
 . ۵۰ظاھرة االرجاء، سفر الحوالی، ج، ص  -٢
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در آن، پیمانھا و تعھداتی قید شده بود و اینکه ھرگز راھی دیگر برای آشتی با بنی 
ر اینکه محمد را ھاشم وجود ندارد و قریش ھیچ مھربانی نسبت به آنھا نخواھد کرد، مگ

 .١به قریش بسپارند تا آنان، او را قتل برسانند
بر این عھد بستند که نه از بنی ھاشم زن بگیرند و نه به « :و در روایتی آمده است

آنھا زن بدھند و نه به آنھا چیزی بفروشند و نه از آنھا چیزی بخرند؛ مانع رسیدن 
وسایل ارتزاق آنان گردند؛ صلحی از آنھا را نپذیرند؛ با آنان مھربانی نکنند؛ با آنھا 

ھایشان وارد نشوند مگر اینکه محمد را  ھمنشینی نکنند؛ با آنھا سخن نگویند و به خانه
تحویل دھند تا به قتل برسانند؛ سپس قریش با یکدیگر عھد بستند و آن گاه 

کعبه آویزان کردند تا بیشتر بر این پافشاری نمایند  ۀای نوشتند و آن را در خان عھدنامه
 .٢و به مفاد عھدنامه پایبند باشند

خود باقی ماندند و در شرایط  ۀحلھاشم سه سال در شعب و م بدین صورت بنی
کردند. قریش، بازارھای خوراک و مواد غذایی را به  بسیار سخت و دشواری زندگی می

روی آنھا بستند؛ ھر نوع کاال و خوراکی که قرار بود وارد مکه گردد، پیشدستی 
خریدند و ھدفشان این بود تا شاید راھی برای ریختن خون  نمودند و آن را می می

 .٣بیابند ج ر اکرمپیامب
ترسید، شب ھنگام که مردم به  می ج ابوطالب از آنجا که بر جان پیامبر اکرم

کرد تا او نیز به بستر خود برود؛  رفتند تا بخوابند، رسول خدا را وادار می رختخواب می
خوابیدند، ابوطالب یکی از فرزندان یا برادران یا  سپس وقتی دیگران نیز می

فرستاد تا در رختخواب پیامبر بخوابد و آن حضرت را به جائی دیگر  عموزادگانش را می
 .٤کرد منتقل می

شد تا جائی که آنھا  تر می ھاشم و بنی عبدالمطلب تنگ محاصره بر صحابه و بنی ۀدایر
 فرسایی را سپری نمایند. ت و طاقتناچار شدند، برگ درختان را بخورند و زندگی سخ
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رفت و صدایی  شدند، که وقتی برای قضای حاجت میحتی آنان به وضعیتی گرفتار 
داشت و  گردید، آن را بر می شنید و متوجه قطعه پوست شتری می زیر پایش می

خورد  آورد و می کوبید و به صورت پودر در می سوخت و می شست؛ سپس آن را می می
حتی وضع . و ١نمود آن امرار معاش می ۀنوشید و تا سه روز به وسیل سپس بر آن آب می

ز شنیدند که ا ای بود که قریش از آن سوی دره داد و فریاد کودکان را می به گونه
 دادند. گرسنگی آه و ناله سر می

محاصره تا سه سال به طول انجامید، تا اینکه سال سوم محاصره، خداوند مردانی از 
را  اشراف قریش را برانگیخت تا عھدنامه را نقص نمایند و کسی که نقض عھدنامه

کرد، ھشام بن عمر و ھاشمی بود. او نزد زھیر بن امیه مخزومی رفت.  سرپرستی می
پسندی که  ای زھیر! آیا می :مادر زھیر، عاتکه دختر عبدالمطلب بود. ھشام به او گفت
ھایت در چنین وضعیتی به  غذا بخوری و لباس بپوشی و با زنان ازدواج بکنی و دایی

گیرد. به  گیرند و کسی نیز از آنھا زن نمی کنند؛ زن نمی سر ببرند؟ خرید و فروش نمی
ھای ابن حکم بن ھشام (ابوجھل) بودند و تو او را به انجام کاری  خدا سوگند اگر دایی

 پذیرفت. خواندی، ھرگز نمی فرا میمشابه این با بستگانش 
گفت وای بر تو ای ھشام! پس چه کار کنم؟ من یک نفر ھستم. به خدا سوگند اگر 

یک نفر  :خواستم. ھشام گفت شد، برای نقض عھدنامه به پا می مردی دیگر با من ھمراه می
 ن. زھیر گفت: فرد سومی جستجو کن.کند. گفت: او کیست؟ گفت م با تو ھمکاری می

پسندی که دو تیره از  آن گاه ھشام نزد مطعم بن عدی رفت و به او گفت: آیا تو می
اھد این ماجرا و در آن ھمگام و ھمراه باشی؟ به خدا بنی عبد مناف ھالک شوند و تو ش

 ه انجام چنین کاری خواھند شتافت.سوگند! اگر چنین فرصتی را به قریش بدھید، ب
گفت: وای بر تو من چه کار کنم؟ من یک نفر ھستم. گفت: من برای تو نفر دیگری 

ام  پیدا کردهام گفت او کیست؟ گفت من ھستم. مطعم گفت: نفر سومی برایمان  یافته
و آن زھیر بن امیه است. گفت: برو و نفر چھارمی جستجو کن. ھشام نزد ابوالبختری 
بن ھشام رفت و آنچه به مطعم گفته بود به او نیز گفت. ابوالبختری گفت: وای بر تو 

یابیم که ما را بر این کار یاری نماید؟ گفت: زھیر بن ابی امیه و مطعم  آیا کسی را می
نمایند. گفت: نفر پنجمی پیدا کن. ھشام نزد زمعه بن اسود  را کمک میبن عدی ما 
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بن مطالب بن اسد رفت و با او سخن گفت و خویشاوندی او و حق آنان را برایش بازگو 
گویی، کسی ھست که با ما موافق باشد؟ گفت:  نمود. زمعه گفت: آیا بر این چیز که می

خطم  ۀکدیگر وعده کردند که شبی در منطقبلی. سپس این گروه را نام برد. آنان با ی
الحجون در باالی مکه گردھم بیایند. آنان در آنجا جمع شدند و با ھمدیگر پیمان 
بستند که برای نقض عھدنامه تحریم اقتصادی، اجتماعی بنی ھاشم و بنی مطلب قیام 

 کنم و نخستین کسی نمایند. زھیر به جمع دوستانش گفت: من این کار را آغاز می
 م بود که در این باره سخن بگوید.خواھ

فردای آن روز وقتی قریشیان روانه محافل و جمع دوستان خود شدند، زھیر بن 
امیه در حالی که لباس فاخری بر تن داشت وارد شد و ھفت بار بر گرد کعبه طواف به 
 جای آورد و آن گاه رو به مردم کرد و گفت: آیا درست است که ما بخوریم و بپوشیم

شود و  ھاشم در معرض نابودی قرار دارند؛ نه چیزی از آنان خریداری می حال آنکه بنی
 ۀنشینم تا آنکه این عھدنام شود. به خدا سوگند من نمی نه چیزی به آنان فروحته می

ای از مسجد نشسته بود  مبتنی بر تحریم و قطع روابط پاره گردد. ابوجھل که در گوشه
دا سوگند آن عھدنامه پاره نخواھد شد. زمعه بن اسود در گویی؛ به خ گفت: دروغ می

پاسخ ابوجھل اظھار داشت: به خدا سوگند تو بسیار دروغگویی. ما از ھمان آغاز به 
گوید، ما از آنچه  نوشتن این پیمان راضی نبودیم. ابوالبختری نیز گفت: زمعه راست می

شناسیم.  به رسمیت نمی در این عھدنامه نوشته شده است، خشنود نیستیم و آن را
گویید و ھر کس جز  مطعم بن عدی خطاب به دو دوستش گفت: شما ھر دو راست می

این بگوید، دروغ گفته است. ما از این پیمان و از آنچه در آن نوشته شده است، به خدا 
جوییم. ھشام بن عمرو نیز سخنانی ھمانند سخنان آنھا  بریم و از آن بیزاری می پناه می

آن در  ۀداشت. ابوجھل گفت این تصمیمی است که قبًال گرفته شده و دربار اظھار
 آن مشورت گردیده است. ۀیگر دربارجایی د

گفت. مطعم  ای از مسجد نشسته بود و سخن نمی در این میان ابوطالب در گوشه
بن عدی بلند شد تا عھدنامه را پاره کند، ناگھان دید که موریانه آن را خورده است و از 

اما ابن اسحاق روایت  ١باقی نمانده است »به نام خدا« »ا� باسمك« آن چیزی جز
کرده است: خداوند موریانه را فرستاد تا عھدنامه را بخورد و موریانه ھیچ نامی از 
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 خداوند را در آن نگذاشت فقط ستم قطع رابطه و اتھام در آن باقی ماند. پیامبر اکرم
با خبر کرد. پس ابوطالب نزد قومش رفت و آنھا را از این از این ماجرا، عمویش را  ج

ام دروغ گفته باشد، من او را در اختیار شما قرار  جریان خبر کرد و گفت اگر برادرزاده
دھم تا او را به قتل برسانید و اگر راست گفته بود، شما باید از تحریم ما دست  می

تی عھدنامه را گشودند، به صحت بردارید. دو طرف این پیمان را پذیرفتند. سپس وق
پی بردند؛ پس در این ھنگام مطعم بن عدی و ھشام بن  ج ھای پیامبر اکرم گفته

جوییم و با  عمرو گفتند: ما از این پیمان مبنی بر ظلم و ستم و قطع روابط بیزاری می
شویم و به دنبال آنھا  آبرو کردن خود و اشراف خود ھم آھنگ نمی ھیچ کس در بی

ی از اشراف قریش آنھا را تایید کردند و باالخره این پیمان لغو شد و محاصره پایان مردان
 .١یافت

 ها ها و آموختنی درس
با توجه به مفاد بندھای این عھدنامه، پی خواھیم برد که قریش، بندھای این  -١

ای برای انعطاف نگذاشتند و این  عھدنامه را بسیار محکم نموده و در آن روزنه
است که این عھدنامه بعد از رایزنیھا و مشورتھای گسترده، ترتیب  بیانگر آن

ھای  یافته و وضع شده است و در ترتیب دادن این عھدنامه از عقل و اندیشه
 متعددی استفاده شده است. 

 ۀاینکه در آن ذکر شده است که ازدواجی بین دوطرف صورت نگیرد، قضی -٢
دوستی و ھمدلی و ھمبستگی  اجتماعی مھمی است؛ زیرا ازدواج، اغلب باعث

آورد و  شود و نیز به سبب ازدواج، ارتباط خانواده زن و شوھر را فراھم می می
گردید، مسلمًا این کار به ضعف و شکسته شدن  ھر گاه چنین کاری انجام می

انجامید. بنابراین، به خاطر جلوگیری از چنین وضعی، در  محاصره و تحریم می
نباید ازدواجی میان بنی ھاشم و دیگر افراد قریش  پیمان تصریح شده بود که

 صورت بگیرد. 
نھی از داد و ستد با بنی ھاشم، جانب اقتصادی قضیه را که از اھیمت به  -٣

 ۀسزایی برخوردار است، مورد توجه قرار داده است؛ زیرا خرید و فروش شالود
ا ھ اصلی حیات اقتصاد است و براساس خرید و فروش، منافع میان انسان
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شود؛ پس ھر گاه این تعامل و داد و ستد وجود نداشته باشد،  مبادله می
ساختار و بنای اقتصادی جامعه یا جماعت فرو خواھد ریخت و حیات اقتصادی 
با خطر جدی روبرو خواھد شد و انسان ضروریات اولیه زندگی را از دست 

ه پذیرش خواھد داد که در نتیجه، به علت فقدان ضروریات زندگی، مجبور ب
اند.  شود که چنین شرایطی برای او ایجاد نموده ھای کسانی می خواسته

داشتن مسلمانان بود و  بنابراین، ھدف قریش از این بند عھدنامه، گرسنه نگه
ای که  این محاصره در طی این چند سال تاب و توان آنان را گرفته بود به گونه

حتی پوستھای خشکیده را برگ درختان و  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم
 .١خوردند می

عالوه بر محاصره و تحریم اقتصادی، بند دیگری در عھدنامه وجود داشت که  -٤
بست.  آمدند، می راه مسلمانان را برای معامله با بازرگانانی که از بیرون مکه می

گفتند تا  آمدند، قیمت اجناس را گران می بنابراین، تاجرانی که از بیرون می
نتوانند چیزی بخرند و شکم کودکانشان را که از گرسنگی، گریه و  مسلمانان

 دادند، سیر بکنند.  ناله سر می
و ھمه این فشارھا به خاطر این بند  ٢شد کودکان از دور شنیده می ۀآری گری

 .»ارتزاق است، نباید به آنان برسد ھیچ چیزی که باعث«گفت:  عھدنامه بود که می
اد کسی، چیزی را به عنوان ھدیه یا تحت ھر نام دیگری به د حتی این بند اجازه نمی

 .٣آنان بدھد
 .»د صلح و آشتی را از آنھا نپذیرندھیچ گونه پیشنھا«گفت:  بند بعدی که می -٥

بست. بنابراین، جایی  راه را برای انتخابی دیگر جز سپردن محمد به قریش، می
قریش «گفت:  ی که میھای منصفانه وجود نداشت. و اما بند دیگر حل برای راه

بندی است که مانع بروز عواطف و  .»وع مھربانی در حق بنی ھاشم نکنندھچ ن
گردد تا دلسوزی و عاطفه در میان ھمپیمانان وجود نداشته  احساسات می

باشد؛ چون مھربانی و دلسوزی ممکن بود به شکسته شدن تحریم و محاصره 
گردید و این امر  منجر می ھای قریش بینجامد که در نتیجه به شکست تالش
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ناخوشایند قریش بود بنابراین قریش با گنجاندن این بند در عھدنامه جایی 
 برای مھربانی و دلسوزی در عھدنامه نگذاشتند. 

بستن روزنه  .»ینی و اختالط نکنند و سخن نگویندبا آنھا ھمنش«این بند که  -٦
نان در معرض خطر آ ۀمھمی بود؛ چون ممکن بود از این راه تحریم و محاصر

قرار بگیرد؛ زیرا ھمنشینی و اختالط و سخن گفتن با مسلمانان به گفتگو و 
شد و با این کار امکان داشت  مناقشه و تبادل آرا و دیدگاھھا منجر می

مسلمانان بتوانند احساسات و عواطف آنان را تحریک کنند یا اینکه آنان را قانع 
برای اینکه چنین امری اتفاق نیفتد در  سازند که دین آنھا بر حق است و ...

عھدنامه تصریح کرده بودند که نباید با مسلمانان ھمنشینی و اختالط کرد و با 
 آنھا سخن گفت. 

ھایشان نروند) بندی است که با بندھای گذشته  اینکه قریش گفتند (به خانه -٧
جود ھا جوانب انسانیت را در و تفاوتی ندارد؛ چون وارد شدن آنھا به خانه

ترین لوازم  ای را ببیند که از ساده نماید؛ زیرا وقتی انسان خانه تحریک می
زندگی خالی است و اھل آن خانه از گرسنگی و بیماری ونداشتن پوشش کافی 

اند ندارند،  برد و گناھی جز اینکه دینی غیر از دین قریش انتخاب کرده رنج می
افتد که این  عور به این فکر میشود و انسان با ش بدون تردید عاطفه تحریک می

 ستم و رنج را از اھل آن خانه برطرف کند.
به خاطر اینکه رھبران قریش در چنین مواقعی قرار نگیرند، در عھدنامه تصریح 

 ھای مسلمانان وارد نشوند. شده بود که به خانه
داد و مفاد بندھای آن  آویختن عھدنامه در کعبه، به عھدنامه نوعی تقدس می -٨

گرفت؛ زیرا عربھا بدون استثناء کعبه را مقدس  قداست به خود می رنگ
 .١دانستند و برای آن حرمت و تقدس واالیی قایل بودند می

پرداختند و  ج ھاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم مشرکان بنی -٩
کردند بنابراین،  این از رسوم جاھلیت بود که از خویشاوندان خود حمایت می

توان چنین استنباط کرد که مسلمان  ماجرا و قضایای مشابه میاز این 
تواند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است، استفاده نماید به شرط  می

                                           
 .۹۷-۹۶السیرة النبویة جوانب الحذر و الحیطه، ص  -١
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 .١اینکه این کار بر اساس رأی راجع اھل فتوا انجام گیرد
قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او  -١٠

توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورھا وجود  نماید و می میرا تأمین 
ھایی را در اختیار دارد، استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورھا، فرصت

ھا با سنجش و گذارد، باید از آن و از دیگر فرصت انسان مسلمان می
 .٢برداری نمود محاسبات دقیق بھره

از وی، حمایت از  ج ن پیامبر اکرمباید دانست که حمایت خویشاوندا -١١
حمایت  ج رسالت ایشان نبود؛ بلکه آنھا فقط از شخص پیامبر اکرم

کردند. بنابراین، اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایتھا  می
ھای جھاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن  ای از وسیله به عنوان وسیله

برداری  ان استفاده نمایند، باید ازآن بھرهھای آنھا و دشمنی به توطئه
 .٣نمایند

ابوطالب نتوانست با پیمان متجاوزانه و ستمکارانه مبارزه کند و تنھا راه  -١٢
مبارزه با این پیمان، جنگ سیاسی از یک طرف و تالش برای از ھم گسیختن 
و متالشی کردن این پیمان از طرفی دیگر بود. بنابراین، قصیده معروفش را 

 د که در آغاز آن آمده است:سرو

 ا رأيت القوم الود عندهمـمــلو
 

 الوسائلقد قطعوا كل العری وو 
 

ھای دوستی  هوقتی قوم را دیدم که دوستی و محبتی ندارند و ھمه پیوندھا و ذریع«
 .»اند و محبت را بریده

 قد حالفوا قوماً علينا اظنهو
 

 ٤يعضون غيظاً خلفنا با االنامل 
 

کنند و نسبت به ما بدگمان ھستند و  پیمان بستند که ما را متھم می و با قومی«
شان را به دندان ھاینگشتپشت سر ما از بس که تنفر دارند و خشمگین ھستند، ا

 .»گیرند می

                                           
 .۲۶۴، ص ۱فقھا السیرة النبویة، سعید حوی، ج االساس فی السنة و -١
 ھمان. -٢
 .۸۸ص  ، بوطی،فقه السیرة -٣
 .۲۴۵، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٤
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این قصیده، تأثیر مھم و به سزایی داشت که مکه را تکان داد و توانست حس پنھان 
خویشاوندان بنی ھاشم تحریک نماید که در نتیجه، نژاد پرستی و تعصب قومی را در 

 .١آنان به طور پنھانی مشورت کردند و مردم را به نقض عھدنامه فرا خواندند
ھای بزرگ که کیان  ابوطالب در مبارزه با جامعه قریش به وسیله قصیده -١٣

جامعه قریش را تکان داد، پیروز شد و افرادی که قبًال نام بردیم برای نقض 
ھاشم و   به پا خاستند. آن پنج نفری که نسبت خویشاوندی با بنی عھدنامه

ریزی دقیق، موضع ستم و جور  بنی عبدالمطلب داشتند و توانستند با برنامه
کند  را از مسلمانان و یاوران و ھمپیمانانشان برطرف نمایند، به این اشاره می

ت جاھلی بودند، ھای حکوم که بسیاری از افراد که به ظاھر از حامیان و پایه
در درون خود از این ستم و تجاوز ناراضی بودند و برای رفع این ستم، از 
فرصت مناسب استفاده کردند. مسلمانان معاصر نه تنھا باید به این امور 

بایست در ژرفای وجودشان نفوذ  اھمیت بدھند؛ بلکه اھمیت این امور می
ن شوند و طبیعت کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی برایشان روش

دشمنی بین اسالم و یھود و نصارا و سکوالریسم را درک نمایند تا با این 
 .٢شناخت درصدد خدمت بھتر به اسالم بر آیند

مخالف در خور بررسی و عنایت است؛ چون این  ۀحالت ابولھب به عنوان پدید -١٤
یان ترین خویشاوندان داع شود و بسا نزدیک پدیده در تاریخ اسالمی تکرار می

ورزند و در آزار و اذیت داعیان از ھیچ امری فروگذار  با آنھا دشمنی می
تر از  کنند و معموًال مبارزه چنین کسانی با داعیان به مراتب سخت نمی

 .٣باشد دشمنان بیگانه می
پیامبر خدا، به مسلمانان آموخت که با دشمن رو در رو نشوند و خونسردی  -١٥

ترین تربیت در این مرحله،  نباشند. بزرگ خویش را حفظ کنند و آغازگر جنگ
صبر و شکیبایی ورزیدن قھرمانان در برابر این اذیت و آزار بود که بدون ھیچ 

کردند. حمزه، عمر، ابوبکر، عثمان و دیگران مطیع  مقاومتی آن را تحمل می

                                           
 .۳۷ - ۳۵التحالف السیاسی، غضبان، ص  -١
 .۱۸۵فقه السیرة النبویة، غضبان، ص  -٢
 .۱۸۶ھمان، ص  -٣
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بودند. بنابراین، تمام این آزارھا و ستمھا و  ج و فرمانبردار پیامبر اکرم
نمودند و در مقابل این نوع آزار و اذیتھا و حوادث  ی را تحمل میورز کینه

تنھا یک بار و یا دو بار مقاومت ورزیدند؛ بلکه سه سال که در محاصره  نه
ترین  بودند، این گونه اذیتھا را متحمل نمودند و این در حالی بود که سخت

شد که  ده نمینمودند، اّما با این وجود به آنھا اجازه دا شرایط را تحمل می
 .١حتی یک تیر شلیک کنند

این حوادث، عظمت مسلمانان صدر اسالم را در پایبندی به دستورات  -١٦
آمیز،  نماید و دوری نمودن آنھا از فعالیتھای خشونت فرماندھشان ثابت می

تر از ترور  بیانگر الزام و شکوه آنان است. از نظر آنان ھیچ چیزی آسان
گی حساب نشده و نابرابر که نتیجه آن را فقط ور نمودن جن ابوجھل و شعله

داند، نبود، اما آنھا بردباری نمودند و به دستورات پیامبر پایبند  خدا می
 ماندند.

ازد و در  ۀھای شگفتی در حبشه و نجران و در قبیل دعوت اسالمی پیروزی -١٧
اوس و در غفار به دست آورد و دعوت در خط و محوری روشن شکل  ۀقبیل

توانست پایگاھی برای اسالم و مسلمانان و مراکزی  ر آینده میگرفت که د
توانست در لحظات حساس بجنبد و حرکت کند و دعوت از  قوی باشد که می

 حدود مکه که اھالی آن سنگدل و ستمکار بودند، فراتر رفته بود.
دار ، توشه بزرگی در زمینه ساخت و تربیت  این سه سال برای نسل پرچم -١٨

ھا شکیبا  ھا و ترس آنھا را در تحمل دردھا، گرسنگی فراھم ساخت که
 ساخت. می

شدند و در  متأثر می ج برخی از مشرکان نیز از عظمت شخصیت پیامبر اکرم -١٩
اندیشیدند  داد می اعماق وجودشان به مبادی و اصولی که دین جدید ارائه می

زار این داند، اما تسلط سران و اشراف و قدرت بزرگان از اب و واکنش نشان می
گردید و پایان داستان عھدنامه، سیمای  تأثیر و این محبت و تربیت مانع می

 .٢دھد روشنی از این قضیه به ما ارائه می

                                           
 .۳۷۱، ص ۱التربیة القیادیه، ج  -١
 .۳۸۵-۳۸۴ھمان، ج  -٢
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العاده در افرادی که  ھای روشن و معجزات خارق دالیل قاطع و موجه و حجت -٢٠
پیرو ھواھای نفسانی ھستند و تنھا به فکر منافع و مصالح خود ھستند، اثر 

اندیشیدن  ۀنمایند و درواز ذارد؛ چون آنھا از عقلھای خود استفاده نمیگ نمی
ھای خود را برای  بندند و گوش شان می ھای و تفکر را به روی دلھا و عقل

شان را از دین و تأمل و راھیابی به حق بعد  ھای گیرند و چشم شنیدن حق می
آنچه  ج پیامبر اکرم بندند. ابوطالب، آنھا را خبر داد که از دالیل آن، فرو می

برای عھدنامه اتفاق افتاده، به او گفته است و به او خبر داده است که موریانه 

) باقی مانده است. آنھا با وجود اللهم باسمكآن را خورده و فقط نام خدا (
اینکه شاھد حقیقت این موضوع بودند، اما ھیچ یک از آنھا ایمان نیاورد. به 

نماید و  که انسان را این گونه از حق دور میراستی این ھواپرستی است 
 .١گرداند ھا را کر میگوش

حادثه تحریم اقتصادی و اجتماعی در نھایت به نفع دعوت اسالمی انجامید و  -٢١
ھای عرب گردید. پس از  عاملی مھم برای تبلیغات دین جدید در میان قبیله

مام مردم ت ۀموسم حج در میان تمام قبایل عرب این خبر پخش شد و توج
جزیره عربی را به این دعوت که صاحبان آن و یارانش گرسنگی و تشنگی و 

نمایند، جلب کرد و این در وجود آنھا حقانیت  انزوا را در این مدت تحمل می
 این دعوت را تداعی نمود.

ھا را نسبت به کفار مکه به خاطر سنگدلی آنھا در  این تحریم و محاصره، عرب -۲۲
و بنی عبدالمطلب خشمگین ساخت و از طرفی آنان را ھاشم  رفتار با بنی

واداشت تا نسبت به پیامبر خدا و یارانش دلسوزی کنند و چون محاصره 
شکسته شد، مردم به اسالم روی آوردند و جریان این دعوت در تمام نقاط 
پخش شد و صدای آن در تمام سرزمینھای عرب طنین انداخت و این گونه 

سالحی علیه افرادی که آن را ایجاد کرده بودند، قرار  تحریم اقتصادی ھمانند
گرفت و تحریم کامًال به عکس آنچه رھبران شرک خواسته بودند، عاملی 

 .٢ار قوی در نشر دعوت اسالمی گردیدبسی

                                           
 .۱۶۷السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -١
 .۱۰۱د عبدالوھاب کحیل، ص  الحرب النفسیه ضد االسالم، -٢
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ھاشم و بنی عبدالمطلب در کنار پیامبر خدا اثر خود  پایمردی و مقاومت بنی -۲۳
ھاشم و بنی  باعث شد که سھمیه بنیرا در فقه اسالمی گذاشته است و بعدھا 

 نویسد: عبدالمطلب از خمس داده شود. ابن کثیر در تفسیر آیه زیر می

ْ ٱوَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ِ إِن كُ  لسَّ ِ ٱنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم  �َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ٓ أ َوَما

ُ ٱوَ  ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱيَۡوَم  ۡلُفۡرقَانِ ٱ ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱[األنفال:  ﴾٤١َ�َ

آورید، یک پنجم آن متعلق  غنائمی را که فراچنگ می ۀ(ای مسلمانان) بدانید که ھم«
به خدا و پیغمبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است اگر به 
خدا و بدانچه بر بنده خدا در روز جدایی نازل کردیم، ایمان دارید، روزی که دو گروه 

 .»ناست(مؤمنان و کافران) رویارو شدند و خدا بر ھمه چیز توا
شود؛  سھم ذی القربی به بنی ھاشم و بنی عبدالمطلب داده می«گوید:  ابن کثیر می

چون بنی مطلب در جاھلیت در آغاز اسالم، بنی ھاشم را حمایت و یاری کردند و به 
وارد دره شدند، اما بنی عبدشمس و بنی نوفل گرچه  ج خاطر حمایت از پیامبر اکرم

ر این کار با آنان ھم آھنگ نشدند؛ بلکه با آنھا مبارزه عموزادگان آنھا بودند، ولی د
ھا و طوایف قریش برای جنگ با پیامبر  کردند و با آنھا قطع رابطه نمودند و با دیگر تیره

اش آنھا را بیشتر از دیگران  ھم آھنگ گردیدند. بنابراین، ابوطالب در قصیده ج اکرم
 .١مورد نکوھش و مذمت قرار داد

عد از شرایط یاری نمودن دین، عزت دادن پیامبر و فتح مکه وقتی خداوند ب -٢٣
داد که  نیز با فرا رسیدن حجه الوداع ترجیح می ج را فراھم آورد، پیامبر اکرم

در دره بنی کنانه پایین بیاید و اردو بزند تا مشکالت و سختیھای دوران 
بزرگ و گذشته را به یاد بیاورد و شکر الھی را به خاطر ارزانی نمودن فتح 

واردشدن آنھا به مکه که روزی از آن بیرون رانده شده بودند را به جای آورد 
پیروزی حق و سربلندی آن و قدرت یافتن اھل حق را گوشزد  ۀو تا قضی

گوید: من گفتم ای پیامبر  روایت است که می س. از اسامه بن زید ٢نماید
خدا، فردا کجا پایین خواھی آمد. فرمود: آیا عقیل برای ما جایی گذاشته 

                                           
 .۳۱۲، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۱۴۹الغرباء االولون، ص  -٢
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بنی کنانه پایین خواھیم آمد. جایی که  ۀاست؟ سپس گفت: ما فردا در در
بنی کنانه با قریش بر کفر سوگند یاد کردند و علیه بنی ھاشم پیمان بستند 

 .١و ستند نکنند و آنھا را جای ندھند که با آنھا داد
نماید،  ھر ملتی در ھر زمانی که برای تطبیق و اجرای شریعت الھی تالش می -۲۴

باید در محاسبات خود، احتماالت تحریم و محاصره از جانب اھل باطل را 
بگنجاند. کفر یک ملت است بنابراین، رھبران امت اسالمی باید خود و 

رایطی آماده نمایند و اگر چنین امری اتفاق افتاد، پیروانشان را برای چنین ش
ھای مناسب برای آن وضع نمایند و بیندیشند که با جایگزینھای  راه حل

مناسب، تحریم و محاصره را خنثی نمایند تا امت بتواند در برابر ھر نوع 
 .٢تحریم و محاصره استقامت و پایداری ورزد

                                           
 .۳۳، ص ۴، باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب، ج ۱۸۰بخاری، کتاب الجھاد، ص  -١
 .۹۸السیرة النبویة قراءه فی جوانب الحذر و الحمایه، ص  -٢
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 فصل اول
 با سنت استفاده از اسباب ج تعامل پیامبر اکرم

یکی از سنتھای الھی که رسول خدا، از آن در جھت تبلیغ دین اسالم استفاده 
 ۀسبب است یعنی ھر چیز که به وسیلنمود، سنت استفاده از اسباب بود. اسباب جمع 

رسد. سنت استفاده از اسباب در آفرینش الھی، به وضوح  آن، انسان به چیز دیگر می
ھا و  گردد. خداوند جھان ھستی را با قدرت خود آفریده است و در آن سنت مشاھده می

یند و نما قوانینی به ودیعه نھاده است که استقرار و استمرار جھان ھستی را تضمین می
الله، مرتبط با اسباب قرار داده است. خداوند، عرش خود را بر  ۀھر چیز را، پس از اراد

ھا را به عنوان میخ بر زمین کوبیده است و کشتزار را با آب  دوش مالئکه گذارده و کوه
خواست ھمه این امور و یا سایر امور را با قدرت خود  رویاند و ... طبعًا اگر خدا می  می

داد، اما حکمت الھی چنین اقتضا  ینکه نیاز به سببی داشته باشند، انجام میبدون ا
سبب آن انجام پذیرد و این برای آن است تا خداوند  ۀنمود که ھر چیز به وسیل می

آفریدگان و خلق خویش را به اھمیت و ضرورت رعایت نمودن این سنت متوجه نماید تا 
خواھد، انجام شود؛ چنانکه استفاده از  ا میاینکه سیر و حرکت زندگی به صورتی که خد

نماییم. ھمچنین در کتاب  اسباب را در آفرینش الھی به صورت واضحی مشاھده می
خدا این مطلب ثبت شده است و خداوند بندگان را متوجه نموده است که باید در تمام 

ورد کارھای دنیوی و اخروی خود به صورت یکسان این سنت استفاده از اسباب را م
 :فرماید عنایت قرار دھند؛ چنانکه می

ْ ٱَوقُِل ﴿ ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َملُوا وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  لُۡمۡؤِمُنوَنۖ ٱوَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱ  .]۱۰۵[التوبة:  ﴾١٠٥َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَمُلونَ  لشَّ
ر) بیند و پیغمبر و مؤمنان اعمال (ظاھ اعمال شما را می بگو انجام دھید، خداوند«

گاه از پنھان و آشکار  سوی خدا برگردانده می بینند و در آخرت به شما را می شوید که آ

 .»سازد کنید، مطلع می است و شما را بدانچه می
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 فرماید: ھمچنین می

ِيٱُهَو ﴿ �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
ْ ٱَذلُوٗ� فَ  ۡ� �َ�ۡهِ  ۦۖ َمَناكِبَِها َوُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ِ�  ۡمُشوا

 .]۱۵: ک[المل ﴾١٥لنُُّشورُ ٱ

او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است؛ پس در اطراف و جوانب آن راه «

 .»بروید و از روزی خدا بخورید و زنده شدن دوباره در دست اوست
 تا از اسباب استفاده نماید:واست ترین شرایط خ ھمچنین خداوند از مریم در سخت

ا �َّۡخلَةِ ٱ ِ�ِۡذعِ  إَِ�ۡكِ  وَُهّزِيٓ ﴿  .]۲۵م: ی[مر ﴾٢٥�َُ�ٰقِۡط َعلَۡيِك ُرَطٗبا َجنِّيٗ

 .»خرما را بجنبان و بتکان تا خرمای نورس و دست چینی بر تو فرو بارد ۀتن«
شرایط  نماید که استفاده از اسباب در تمام امور و و این گونه خداوند تاکید می

مردم، این سنت الھی را درک  ۀضروری و الزم است و پیامبران خدا بیشتر از ھم
اسبابی که در توان  ۀنمود. آن حضرت در جریان تأسیس دولت اسالمی از ھم می

داد و این موضوع  توجھی و بدون دقت انجام نمی داشت، استفاده نمود و امری را با بی
ایم. رسول خدا  چه ذکر خواھیم نمود بررسی نمودهرا در مطالبی که ذکر نمودیم و آن

خواست تا این سنت الھی را در کارھای دنیوی و اخروی به صورت  ھمواره از یارانش می
کرد  . امت اسالمی در صدر اسالم (عصر درخشان) احساس می١یکسان رعایت نمایند

ھیچ گونه مغایرتی که ایمان به قدرت مطلق الھی و قضا و قدر او با استفاده از اسباب، 
کردند که خداوند در این جھان ھستی و در زندگی بشر سنتھای  ندارد. آنھا درک می

تواند ھر  ای دارد که می العاده ھای خارق تغییر ناپذیری دارد و با اینکه خداوند سنت
 تواند در برابر او بایستد و او را ناتوان سازد، اما او کاری را انجام دھد و ھیچ چیزی نمی

نماید. بنابراین، آنھا به این نتیجه رسیدند که شرایط خود  بر اساس سنت خود عمل می
خواھند در واقعیت زندگی  را باید با سنتھای موجود در جامعه ھماھنگ سازند و اگر می

بایست از  خود به نتیجه مطلوب برسند؛ یعنی، باید برای رسیدن به نتایج مطلوب می
 .٢شود ھا منجر می به این نتیجه اسبابی استفاده نمایند که

بازماندن مسلمان از رھبری جھانی، به خاطر ستمی نیست که خدا بر آنان روا 
داشته است؛ بلکه این عدالت الھی با قومی است که رسالت خویش را به فراموشی 

                                           
 .۲۵۰-۲۴۸، ص التمکین لالمة االسالمیة -١
 با اندکی تصرف. ۲۶۲اھیم ینبغی ان تصحیح، محمد قطب، ص مف -٢
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علم و  ۀای از ھواپرستی و اوھام در زمین سپرده و جایگاه خود را پایین آورده و با توده
اند و  ھای الھی استفاده ننموده عمل، صفای وجود خویش را تیره کرده است و از سنت

توان به قدرت و حکومت دست یافت. خیر، این  اند که با آرزوھا و خیاالت می گمان برده
 محال است و جنون.

﴿ ٰ َمۡت  بَِما لَِك َ� يِۡديُ�مۡ  قَدَّ
َ
نَّ  �

َ
َ ٱ َوأ ٖ� ّلِۡلعَ  �َّ  .]۱۸۲[آل عمران:  ﴾١٨٢بِيدِ لَۡيَس بَِظ�َّ

ھای خودتان پیشاپیش  این (عذاب آتش سوزان) به خاطر چیزی است که دست«

 .»دارد فرستاده است و خداوند به بندگان (ھرگز کمترین) ستمی روا نمی
و شاید در اذھان مردم این سؤال مطرح گردد که وقتی خداوند مؤمنانی را که از 

نماید؛ پس کافرانی که در طول زندگانی  چنین مجازات میاند  فرمان او سرپیچی کرده
پردازند و با وجود این در زمین از نظر مادی در نھایت توان و  خود، به انکار خداوند می

 قدرت ھستند، چرا باید مجازات نگردند؟
ھای موجود، به خاطر این نیست که آنھا به  باید گفت: دستیابی کافران به توانایی

باشند و نیز کافران به این تواناییھا به  ند یا بیشتر مورد پسند خدا میتر خدا نزدیک
اند و نه به خاطر اینکه نژاد آنان با سایر مخلوقات  جادو یا معجزه دست نیافته ۀوسیل

متفاوت است و نیز صنعت پیشرفته آنھا و غواصی آنھا در اعماق دریاھا و فضانوردی 
ھای درستی دارند؛  ان بر حق است یا اینکه اندیشهآنان به خاطر این نیست که عقیده آن

بلکه راه رسیدن به این پیشرفت، دری است که به روی ھمگان باز است؛ ھم برای 
 فرماید: مؤمنان و کافران و ھم برای نیکان و برای بدکاران، چنانکه خداوند می

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱَمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۡعَ�ٰلَُهۡم �ِيَها َوُهۡم �ِيَها َ� َوزِ�نََتَها نُوَّفِ إَِ�ۡ  �ُّ
َ
ِهۡم أ

 .]۱۵[ھود:  ﴾١٥ُ�ۡبَخُسونَ 

خواستار زندگی دنیا و زینت آنان باشند، اعمالشان را در این جھان » تنھا«کسانی که «

 .»دھیم گونه کم و کاستی به تمام و کمال می بدون ھیچ
با تالش و کوشش خداوند قدرت و حکومت در زندگی را چنان قرار داده است که 

رود؛ پس ھر  ھای ثابت الھی و قوانینی که تغییر ناپذیرند، پیش می انسان و طبق سنت
تالش و فعالیت  ۀھای زندگی ھمگام باشد، به انداز کس صادقانه تالش کند و با سنت

یابد.  ارزش و اھمیت قائل شدن به آن به حکومت و قدرت دست می ۀخود و به انداز
گشاید و بر ایشان  پیشرفت، درھای بھشت را به روی کافران نمیدرست است که این 
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در آن جھان کارساز نیست، اما کوتاھی ورزیدن مسلمانان گناھی است که به خاطر آن 
 .١مورد بازپرسی و محاسبه قرار خواھند گرفت

 مسئله ي توکل بر خدا و استفاده از اسباب
 ۀشود؛ پس استفاد اسباب نمی گیری باید دانست که توکل بر خدا، مانع از بھره

مؤمن از اسباب، به خاطر ایمان به خداوند و اطاعت اوست؛ چون استفاده از اسباب را 
آفرینند  ھا را می کند که اسباب، نتیجه توصیه نموده است. اما مؤمن این گونه فکر نمی

باب را آفریند، ھمان طور که اس ھا را می کند؛ بلکه آنچه نتیجه و بر اسباب توکل نمی
آورد، تقدیر و امضای الھی است و در احساس مؤمن نتیجه و سبب ارتباطی  پدید می

ندارند. استفاده از سبب نوع بندگی و عبادت است؛ چون به اطاعت از دستور خدا از 
شود و محقق شدن نتیجه بر اساس تقدیر و قضای الھی و جدا از سبب  آن استفاده می

ن را ندارد و این گونه شعور و احساس مؤمن از است. کسی جز خدا توان تحقق آ
گردد و در ھمین حال او بر حسب توان  پرستش اسباب و وابسته بودن به آن آزاد می

برداری کامل از  نماید تا پاداش الھی را در بھره خود به طور کامل از اسباب استفاده می
 .٢اسباب به دست بیاورد

استفاده از اسباب، ھمراه توکل بر خدا را  در احادیث زیادی ضرورت ج پیامبر اکرم
تأکید نموده است، ھمان طور که مردم را متوجه نموده است که توکل و استفاده از 

گوید: مردی با  اسباب با یکدیگر تضادی ندارند. از انس بن مالک روایت است که می
ای پیامبر خدا، سواری  :شترش بر در مسجد ایستاد و خواست وارد مسجد شود. گفت

کرد که استفاده از اسباب با  نمایم؟ گویا این مرد فکر می کنم و توکل می خود را رھا می
او را توجیه نمود که استفاده از اسباب امری  ج توکل بر خدا منافات دارد. پیامبر اکرم

ن، مطلوب است و به ھیچ وجه با توکل کردن بر خدا تضاد و منافاتی ندارد بنابرای
 .٣فرمود: زانوی آن را ببند و توکل کن

این حدیث بیانگر آن است که میان توکل و استفاده از اسباب به شرط اینکه فقط بر 
اسباب، اعتقاد و اعتماد نشود و توکل به خدا فراموش نگردد، ھیچ گونه تضادی وجود 

                                           
 ، با اندکی تصرف.۱۲۴، ص ۲لقاء المؤمنین، عدنان نحوی، ج  -١
 .۱۴۷۶، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -٢
 .۵۷۶، ص ۴الترمذی، کتاب صفه القیامه، باب ما جاء فی التوکل، ج  -٣
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بر خدا آن  اگر شما«کند که فرمود:  از پیامبر خدا روایت میس  ندارد. عمر بن خطاب
دھد که پرندگان را روزی  گونه که بایدتوکل کرد، توکل کنید شما را ھمان گونه روزی می

کنند که گرسنه ھستند اما شب ھنگام شکم سیر بر  دھد. آنھا در حالی صبح می می
 در این حدیث به توکل بر خدا و اھمیت استفاده از اسباب اشاره شده است. .١»گردند می

توان در نکات ذیل  ر مورد توکل بر خدا و استفاده از اسباب مینظر اسالم را د
 خالصه نمود:

نگرفتن از اسباب   کند؛ چرا که بھره اسالم، اصل استفاده از اسباب را تأکید می -١
 شود. شدن و از بین رفتن شریعت و مصالح دنیا می باعث تعطیل

 است.اعتماد کردن فقط بر اسباب و ترک کردن توکل بر خداوند، شرک  -٢
اسالم استفاده از اسباب را با این باور که اسباب ھمه در دست خداوندھستند،  -٣

 کند. توصیه می
از مسلمانان خواسته شده است عالوه بر اینکه از اسباب استفاده نمایند بر  -٤

 .٢خداوند نیز توکل کنند
ن بنابراین، امت اسالمی باید به این نتیجه برسند که استفاده از اسباب برای رسید

ناپذیر خویش  به قدرت و حکومت امری است ناگزیر؛ زیرا خداوند برحسب سنت تخلف
ھای خداوند این است که از مسلمانان  چنین مقرر داشته است و رحمت و مھربانی

نخواسته است که اسبابی که از حد توان آنھا بیشتر است، تدارک ببینند و از آنھا 
خود را آماده نمایند که با ساز و برگ دشمن نخواسته است که با چنان ساز و برگی 

 برابری نماید؛ بلکه خداوند متعال فرموده است:

ا ﴿ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ َّ� 

ُ ٱوََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  ءٖ  �َّ ْ ِمن َ�ۡ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقوا
ِ ٱِ� َسبِيِل  نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  مۡ يُوَفَّ إَِ�ۡ�ُ  �َّ

َ
 .]۶۰[األنفال:  ﴾٦٠َوأ

توانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله)  برای (مبارزه با) آنان تا آنجا که می«
شمن خویش را بترسانید و کسانی اسبھای ورزیده آماده سازید تا بدان دشمن خدا و د

                                           
و شیخ احمد شاکر سند آن را صحیح  ۲۵. و کتاب الزھد، ص ۵۲، ص ۱رواه احمد فی مسنده، ج  -١

 دانسته است.
 .۲۵۴، ص التمکین لالمة االسالمیة -٢
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شناسید و خدا آنان  دیگر جز آنان را نیز به ھراس اندازید که ایشان را نمی
شناسد. ھر آنچه را در راه خدا صرف کنید، پاداش آن به تمام و کمال به شما  رامی

 .»بینید شود و ھیچ گونه ستمی نمی داده می
آنچه در نھایت توان شماست، انجام «گوید:  گویا خداوند متعال به مسلمانان می

گرچه کمتر از امکانات دشمن  دھید وتا آن جا که در توان شماست، نیرو جمع کنید
 .»باشد

استطاعت یعنی آخرین حد مطلوبی که در توان انسان است و باالتر از توانایی او را، 
تد؛ چون ایس شمار خود در مقابل دشمن می خداوند به عھده گرفته و با امکانات بی

انجام امور تا آخرین حد توانایی، دلیل اخالص است و اخالص از شرایطی است که 
 .١کمک و مدد الھی را در پی دارد

 ۀبایست از مرحله ضعف و پوشالی بودن به مرحل این فریاد که امت اسالمی می
 ۀقدرت وساختن بیرون بیایند و خیاالت و آرزوھارا کنار نھند و برای استفاده از ھم

اسبابی که آنھا را برای اقامه و تشکیل دولت اسالم و ساختن تمدنی که انسان را به 
رساند به پاخیزند، ندا و فریادی است که متوجه تمام قشرھای  پروردگار جھانیان می

 گردد. اسالمی می ۀجامع
ھای الھی که در جھان ھستی پراکنده  امت اسالمی باید درصدد عملی نمودن سنت

اند، بر آیند تا در پرتو نور الھی در راه بیداری گام  در قرآن کریم ذکر شده ھستند و یا
 بردارد.

ھای زندگی خویش از سنتھای الھی  پیامبر خدا از زمان بعثت تا آخرین لحظه
استفاده کرد و در ھیچ یک از آنھا کوتاھی نورزید. ایشان در تغییر دادن آئین و اخالق 

استفاده نمود و از سنت تدافع در برابر باطل بھره گرفت و در انسانھا، از سنتھای الھی 
ساختن گروه و بعد از آن حکومت از سنت تدریجی دعوت بھره گرفت و سنت 
گرفتارشدن به مشکالت و آزمایشھا را مورد توجه داشت و ایشان تا آخرین توان خود از 

رت مسلمانان در دو گردید، استفاده نمود. ھج اسبابی که منجر به تشکیل و قدرت می
به طائف و عرضه نمودن دعوت به قبائل؛ سپس  ج مرحله به حبشه و سفر پیامبر اکرم

به مدینه، عواملی بودند که پیامبر از آن استفاده نمود و با  ج ھجرت پیامبر اکرم

                                           
 .۶۴االسالم فی خندق، مصطفی محمود، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٢٦

 

تشکیل حکومت در مدینه و پاسداری آن و ادامه یافتن راه او از جانب اصحاب و یارانش 
گاھی و بینش و تعامل با سنتھا تمدنی ساختند که تاریخ بشری تا به امروز نظیر  و با آ

در تربیت امت و تشکیل دولت اسالمی چراغی  ج آن را ندیده است. حرکت پیامبر اکرم
آن است  ۀاست فرا راه کسانی که درصدد دستیابی به ھدایتند و سنتی است که شایست

متضاد و تاریکیھای وحشتناک، الگو قرار ھای  که در این دریاھای خروشان و برنامه
داده شود و اجرا نمودن این امر برای کسانی که امداد الھی پشتیبان اوست، آسان 

 است.

 



 
 
 
 

 فصل دوم
 هجرت به حبشه

 فرماید: میخداوند 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  �ِ ْ ِ ٱَهاَجُروا ْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ�  �َّ ۡ�َياٱِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا ۡجُر  �ُّ
َ
ۖ َوَ� َحَسَنٗة

ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  �ِخَرةِ ٱ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۴۱[النحل:  ﴾٤١أ

گرفتند، در این کسانی که برای خدا ھجرت کردند، پس از آنکه مورد ظلم و ستم قرار «

 .»تر است اگر بدانند دھیم و پاداش اخروی، بزرگ دنیا جایگاه و پایگاه خوبی به انان می
منظور آیه، اصحاب و یاران رسول خدا «گوید:  علیه به نقل از قتاده می /قرطبی 

ھستند که مشرکان در مکه بر آنھا ستم کردند و آنان را از مکه بیرون راندند تا اینکه 
شان از آنھا به حبشه رفتند؛ سپس خداوندآنھا را در دار الھجره جای داد و برایگروھی 

 .١»یاورانی از مؤمنان مقرر داشت
 فرماید: خداوند می

ِينَ ٱ َ�ٰعَِبادِ  قُۡل ﴿ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ  �َُّقوا ْ ِ� َ�ِٰذه ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ۡ�َياٱَر�َُّ�ۡمۚ لِ�َّ َحَسَنةۗٞ  �ُّ

�ُض 
َ
ِ ٱَوأ ونَ ٱَ�ِٰسَعٌةۗ إِ�ََّما يَُو�َّ  �َّ ُ�ِٰ ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ل�َّ

َ
 .]۱۰[الزمر:  ﴾١٠أ

کنند در  بگو ای بندگان مومن من، از پروردگارتان بپرھیزید کسانی که نیکی می«
شود، زمین خداوند وسیع و فراخ است، قطعًا به  ھمین جھان بدیشان نیکی می

 .»شود مام و کمال و بدون حساب داده میشکیبایان اجر و پاداششان به ت
او طالب و کسانی که ھمراه  منظور این آیه جعفر بن ابی«گوید:  می لابن عباس 

 .٢»باشند به حبشه ھجرت کردند، می

                                           
 .۱۰۷، ص ۱۰الجامع الحکام القرآن، ج  -١
 .۲۴۰، ص ۱۵ھمان، ج  -٢
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 فرماید: خداوند می

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ ﴿ َٰي فَ  �َّ �ِ� َ�ِٰسَعةٞ فَإِ�َّ
َ
 .]۵۶ بوت:ک[العن ﴾٥٦ۡ�ُبُدونِ ٱَءاَمُنٓواْ إِنَّ أ

 .»ای بندگان مومن من، زمین من فراخ است و تنھا مرا بپرستید«
گوید: این فرمانی است از جانب خداوند متعال به بندگان مؤمنش که  ابن کثیر می

توانند دین را بر پا دارند ازآن به سرزمین پھناور الھی  از سرزمینی که در آن نمی
بنابراین،  :گوید شد تا اینکه میھجرت کنند تا اقامه و برپاداشتن دین ممکن با

مستضعفان در مکه در تنگنا قرار داشتند و به سرزمین حبشه ھجرت نمودند تا آن جا 
با امنیت بتوانند دین خود را اقامه نمایند و مسلمانان با مھاجرت به حبشه نجاشی، 

 .١پادشاه حبشه، را بھترین میزبان یافتند

 هجرت اول به سرزمین حبشه

 ھجرت به حبشهدالیل  -۱
در مشقت و تنگنای شدید قرار گرفته بودند. کافران،  ج یاران پیامبر اکرم –الف 

داشتند و در گرمای  زدند؛ گرسه و تشنه نگه می کردند؛ کتک می آنھا را زندانی می
کردند تا آنھا را از دینشان برگردانند. بعضی از  سنگالخ مکه و با آتش شکنجه می

شدند، امادلشان به ایمان اطمینان داشت و  شکنجه دچار فتنه میمسلمان بر اثر شدت 
دادند. خداوند نیز آنھا را از شکنجه  برخی در دین خود صالبت و پایداری نشان می

ھای طاقت فرسایی که یارانش  شکنجه ۀداد. رسول خدا با مشاھد کافران نجات می
ی که نزد خدا داشت و به گرفتار آن شده بودند، البته خودش به خاطر جایگاه واالی

توانست  ھا محفوظ بود و چون نمی خاطر حمایت عمویش ابوطالب از این نوع شکنجه
اگر به سرزمین حبشه بروید بھتر «ھا نجات دھد، به آنان فرمود:  آنھا را از این شکنجه

گیرد. آن  است؛ زیرا در آن جا پادشاھی ھست که ھیچ کس نزد او مورد ستم قرار نمی
به این  .»ی که در آن قرار دارید، نجات دھدید تا اینکه خداوند شما را از وضعیتجا برو

برای اقامه و بر پا داشتن دین خدا به سرزمین حبشه  ج دلیل یاران پیامبر اکرم

                                           
الھجرة فی القرآن الکریم، احزمی  – ۳، ص ۲السیرة، ابن کثیر، ج  – ۳۴۳، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  -١

 .۲۹۰سامعون، ص 
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 .١»متحقق شدمھاجرت نمودند و بدین صورت اولین ھجرت در اسالم 
اند  حبشه بیان کردهپژوھشگران اسباب متعددی را در علت ھجرت مسلمانان به 

توان به ظھور و چیرگی ایمان اشاره  که برخی از آن اسباب ذکر گردید و از آن جمله می
کرد که تعداد مسلمانان زیادشد و دعوت علنی گردیده بود و مردم از آن سخن 

وقتی مسلمانان زیاد «گوید:  گفتند. زھری به روایت عروه در مورد ھجرت حبشه می می
لنی گردید و ھر جا سخن از دعوت جدید به میان آمد، مشرکان قریش شدند و دعوت ع

ھایشان که ایمان آورده بودند، شوریدند و به  بر آشفتند و بر کسانی از افراد قبیله
شکنجه و زندانی کردن آنھا پرداختند و خواستند آنھا را در مورد دینشان دچار فتنه 

در زمین خدا پراکنده شوید. گفتند: به  :سازند. بنابراین، رسول خدا به مؤمنان فرمود

 .٢»و به سرزمین حبشه اشاره کرد »به اين سو«کدام سرزمین مھاجرت نماییم؟ فرمود: 

برای مصون ماندن  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم :ترس از دچارشدن به فتنه -ب 
مھم ھجرت از فتنه در دینشان، اقدام به مھاجرت به حبشه نمودند و این یکی از دالیل 

اصحاب و یاران رسول خدا «گوید:  رود؛ چنانکه ابن اسحاق می به حبشه به شمار می
اه سرزمین حبشه را برای مصون ماندن از فتنه بادینشان به سوی خدا فرار کردند و ر

 .٣»در پیش گرفتند
نشر دعوت در خارج از مکه یکی دیگر از دالیل ھجرت به حبشه بود. استاد  –ج 

به دنبال پایگاھی غیر از مکه بود؛ پایگاھی که این  ج پیامبر اکرم«گوید:  سید قطب می
عقیده را حمایت کند و آزادی آن را تضمین نماید و فرصتی به آن داده شود که از 
ممنوعیتی که در مکه به آن گرفتار شده است، رھایی یابد و دعوت، آزادی داشته باشد 

گردد، مورد حمایت قرار بگیرند و این دلیل  و به مسلمانان اگر شکنجه و ستمی وارد
 .»ترین سبب ھجرت به حبشه بود و مھمنخستین 

حبشه به دلیل دارا بودن شرایط مناسب، از اوایل بعثت مکانی برای نشر دعوت 
آمد، لذا بسیاری از مسلمانان صدر اسالم به آن ھجرت کرده بودند  اسالمی به شمار می

ھا و  قط برای نجات خود به حبشه ھجرت نمودند، با قرینهمسلمانان ف :و اینکه بگوئیم

                                           
 .۲۹۰الھجرة فی القرآن الکریم، احزمی سامعون، ص  -١
 ھمان. -٢
 .۹۶، زھری، تحقیق سھیل زکار، ص المغازی النبویة -٣
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بود، مسلمانانی به حبشه ھجرت  شواھد قوی سازگار نیست؛ چرا که اگر چنین می
کردند که از شخصیت و جایگاه و قدرت کمی برخوردار بودند، در صورتی که قضیه  می

بر آنھا وارد  مستضعفی که بیشتر ستم و شکنجه ۀبرعکس بود؛ زیرا بردگان آزاد شد
شد ھجرت نکردند و مردانی ھجرت کردند که دارای قبیله و خویشاوند بودند و در  می

توانستند  ای برخوردار بودند و از آزار و شکنجه می ای مکه از حمایت قبیله محیط قبیله
 .١» مصون بمانند و اغلب مھاجرین قریشی بودند ...

گوید: مطالبی در سریه  کند و می میشیخ غضبان نیز سخنان سیدقطب را تأیید 
ترین دلیلی که آن را تایید  موجود است که بیانگر صحت دیدگاه سید است و مھم

کسی را به دنبال  ج نماید، وضعیت عمومی مھاجران حبشه است. پیامبر اکرم می
مھاجران حبشه نفرستاد تا اینکه ھجرت به مدینه ، انجام گرفت وجنگ بدر و احد و 

دیبیه اتفاق اتفادند. به مدت پنج سال، یثرب در معرض یورش توفنده و خندق و ح
سیل آسای قریش بود و آخرین یورش و ھجوم قریش جنگ خندق بود. وقتی پیامبر 

مطمئن شد که مدینه دیگر به پایگاھی امن برای مسلمانان در آمده است و  ج اکرم
ل مھاجران حبشه فرستاد و خطر یورش مشرکان به پایان رسیده است، آن گاه به دنبا

و  ج دیگر نیازی به آن پایگاه احتیاطی که در صورت سقوط یثرب پیامبر اکرم
 .٢بردند، نبود مسلمانان به آن پناه می

استاد دروزه نیز معتقد است: یافتن پایگاھی برای دعوت در حبشه یکی از دالیل 
رسد که انتخاب  ھن میبلکه چنین به ذ«گوید:  ھجرت به حبشه بوده است؛ چنانکه می

ای برای دعوت صورت گرفت  حبشه مسیحی برای ھجرت به امید به وجود آمدن زمینه
 .٣»ن نماینده به خاطر ھمین بوده استو احتماًال اعزام جعفر به عنوا

گوید: از جمله دالیلی که موید این نظریه  دکتر سلیمان بن حمد عوده نیز می
رزمین حبشه، یکی از اسباب و اھداف ھجرت باشد که دعوت به سوی خدا در س می

بدانجا بوده است، اسالم آوردن نجاشی و مسلمان شدن افرادی دیگر از اھل حبشه 
 ج باشد؛ پس وقتی که رفتن مسلمانان به حبشه با مشورت و راھنمایی پیامبر اکرم می

                                           
 .۳۹۸، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 .۲۹، ص ۱فی ظالل القرآن، ج  -٢
 .۶۸-۶۷، ص المنھاج الحرکی للسیرة -٣
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ھنمایی انجام گرفت، باقی ماندن آنھا در حبشه تا زمان فتح خیبر نیز به دستور و را
جعفر به اشعریھا، وقتی در حبشه با او  :ایشان بود و در صحیح بخاری آمده است

پیامبر خدا ما را به اینجا فرستاده و به ما دستور داده است تا «موافقت کردند، گفت: 
 ۀو این یعنی آنھا برای وظیف .»١در اینجا اقامت کنیم، پس شما ھم با ما بمانید

 .٢تر از دعوت به خدا نیست ای شریف و ھیچ وظیفه مشخصی فرستاده شده بودند
 :ھای ھجرت، تالش برای یافتن مکانی امن برای مسلمانان بود از جمله انگیزه -د

این بودکه از گروه منتخب مؤمن حفاظت نماید. بنابراین،  ج برنامه امنیتی پیامبر اکرم
دانست؛ چنانکه مھاجران در  حبشه را مکانی امن برای مسلمانان می ج پیامبر اکرم

وقتی در سرزمین «گوید:  می لآنجا به امنیت و آرامش دست یافتند. ام سلمه 
حبشه اقامت گزیدیم، نجاشی بھترین ھمسایه برای ما بود. ما از نظر دینی آزادی کامل 

د شکنجه و آزار قرار کسی مور نمودیم، بدون آنکه از طرف داشتیم و خدا را پرستش می
 .٣»بگیریم ... 

  ج دالیل انتخاب حبشه برای مھاجرت از طرف پیامبر اکرم -۲
د. برخی از رساند تا پاسخ این پرسش را بیاب عوامل متعددی پژوھشگر را یاری می

 آن دالیل عبارتند از:
 عدالت نجاشی × لفا

اگر به سرزمین «یارانش گفت: به عدالت نجاشی اشاره نمود و به  ج پیامبر اکرم
س نزد او مورد ستم قرار حبشه بروید، آن جا پادشاھی وجود دارد که ھیچ ک

 .٤»گیرد نمی
 اعمال نیک نجاشی × ب

در حبشه پادشاھی صالح وجود دارد که «پیامبر خدا در مورد پادشاه حبشه فرمود: 
بدین  .»گیرد میستم قرار نگویند. ھیچ کس در سرزمین او مورد  به او نجاشی می

                                           
 .۱۱۱، به نقل از شامی، ص ۲۶۵، ص ۱سیرة الرسول، ج  -١
 .۲۳۷، ص ۶، ج الصحیح مع الفتح -٢
 .۳۴، سلیمان العوده، ص الهجرة االولی فی االسالم -٣
 .۴۱۳، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، تحقیق ھمام ابو صعلیک، ج  -٤
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و صالح وی در حمایت از  ١صورت او مورد ستایش رسول خدا قرار گرفته است
مسلمانان و متأثرشدن او از قرآن کریم وقتی توسط جعفر تالوت گردید، آشکار شد؛ 

 درستی داشت. ۀھمچنین در مورد عیسی عقید
 حبشه محل بازرگانی قریش بود × ج

بود و حبشه یکی از مراکز تجارت و بازرگانی به تجارت، پایه و اساس اقتصاد قریش 
آمد. بنابراین، برخی مسلمانان که برای تجارت به آنجا رفته بودند، از قبل با  حساب می

آن آشنایی داشتند و اگر ھم خودشان به آن سرزمین مسافرت نکرده بودند، از کسانی 
 که آنجا رفته بودند در مورد حبشه چیزھایی شنیده بودند.

سرزمین حبشه محل تجارت و «ی در بیان دالیل ھجرت به حبشه گفته است: طبر
پرداختند و آنھا روزی فراوان و امنیت  بازرگانی قریش بود که در آن به تجارت می

 .٢»محل بازرگانی خوبی برای آنان بودیافتند و  می
وقتی وارد شعب ابی  ج ھمچنین ابن عبدالبر بیان نموده است که پیامبر اکرم

الب شد و مورد محاصره قرار گرفت، به مؤمنانی که در مکه بودند ، دستور داد تا به ط
 .٣سرزمین حبشه بروند و حبشه محل بازرگانی قریش بود ...

گوید: حبشه سرزمین  ابن حبان در مورد عّلت مھاجرت مسلمان به حبشه می
 .٤کردند گرمسیری بود که قریش در زمستان به آنجا مسافرت می

 شه سرزمینی امنحب -د
ھای عرب تابع قریش بودند و از دستورات قریش اطاعت  در آن دوران، قبیله

نمودند؛ چون قریش در میان قبایل عرب دارای نفوذ بود و عربھا برای انجام حج و  می
مناطق  یتجارت و بازارھای موسمی خود به قریش نیازمند بودند. بنابراین، عربھا

 .٥نمودند قریش با رسول خدا و مسلمانان، مخالفت می منتھی به مکه به تقلید از
عربی چنین بود بنابراین، در آن ھنگام در خارج از جزیره  ۀوضعیت حاکم در جزیر

تر از حبشه وجود نداشت و از طرفی مشخص است که حبشه از  عربی سرزمینی امن
                                           

 .۳۹۷ھمان، ص  -١
 .۳۲۸، ص ۲تاریخ االمم و الملوک، طبری، ج  -٢

 .۱۰۴بن زبیر، ص  ، عروةج مغازی رسول الله  -٣
 .۲۷الدررفی اختصار المغازی و السیر، ص  -٤
 .۷۲السیرة النبویة و اخبار الخلفاء، ص  -٥
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و در  ١کرد ھا از قریش اطاعت نمی سلطه و قدرت قریش به دور بود و مانند دیگر قبیله
حبشه  :ده استحدیث ابن اسحاق در مورد دالیل انتخاب حبشه برای مھاجرت آم

ھا است و در آن پادشاھی وجود دارد که نزد او ھیچ کس سرزمین صداقت و خوبی
 .٢گیرد مورد ستم قرار نمی

 پیامبر به سرزمین حبشه و شناخت وی از آن ۀعالق × و
بیشتر از ھمه جا دوست داشت که  ج در حدیث زھری آمده است که پیامبر اکرم

ید عّلت انتخاب حبشه، وجود حکومت عدل و شا ٣به سرزمین حبشه ھجرت نماید
 نجاشی بود.

تر  پرستان به اسالم نزدیک ھا به آیین مسیحیت که از بتھمچنین پایبندی حبشی
بودند، نیز یکی از عوامل آن بود. بنابراین، مؤمنان از پیروزی مسیحیان بر فارسان 

ضیه را ذکر پرست در سال ھشتم بعثت شادمان شدند، آن گونه که قرآن این ق آتش
 .٤کرده است

، از اخبار و اوضاع حبشه با خبر بود. لپیامبر خدا از طریق پرستارش، ام ایمن 
سنن و در  ٥و دیگر کتابھا آمده است که ام ایمن اھل حبشه بوده است صحیح مسلمدر 

فرمود: این  ج آمده است که او برای پیامبر غذایی درست کرد. پیامبر اکرم ابن ماجه
کینم. بنابراین، دوست  گفت: غذایی است که ما در سرزمین خود درست میچیست؟ 

ام ایمن نتوانست لکنت زبان حبشی خود را  ٦ای بسازم ... داشتم از آن برایت کلوچه
توانست به زبان بیاورد، او را اجازه داده  در آنچه که او نمی ج تغییر بدھد و پیامبر اکرم

در مورد طبیعت سرزمین خود و  ج پیامبر اکرم بود. پس بعید نیست که ام ایمن با
از اوضاع اجتماعی  ج و معموًال پیامبر اکرم ٧جامعه و حکام آن سخن گفته باشد

گاھی داشت.  دولتھای معاصر خویش، آ

                                           
 .۲۳۲السیر و المغازی، تحقیق سھیل زکار، ص  -١
 ، احمد الجمل.۹۷ھجرة الرسول و اصحابه فی القرآن و السنه، ص  -٢
 .۴۶االسالم، ص الھجرة االولی فی  -٣
 .۹۶مغازی الزھیری، ص  -٤
 .۱۵۲، ص ۲، طرھونی، ج السیرة النبویةصحیح  -٥
 .۳۵۷، ص ۳تھذیب االسماء و اللغات، نووی، ج  - ۱۳۹۲، ص ۳صحیح المسلم، ج  -٦
 .۳۳۳۶سنن ابن ماجه، کتاب االطمعه، شماره  -٧
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 خروج مھاجران و پنھانی بودن ھجرت و رسیدن به حبشه -۳
آنھا ده مرد و  در رجب سال پنجم بعثت، مکه را ترک گفتند. ج یاران پیامبر اکرم

چھار زن و طبق روایتی پنج زن بودند. قریش تالش زیادی برای دستگیری آنان و 
بازگرداندن آنان نمودند؛ چنانچه آنان را برای دستگیری تا رسیدن به دریا تعقیب 

 .١نمودند، اما مسلمانان قبًال به سوی حبشه حرکت کرده بودند
رسیم که مھاجرت  روایتھا به این نتیجه میبا تجزیه و تحلیل و اندیشیدن در این 

 :مسلمانان به حبشه به صورت پنھانی و سری بوده است. در روایت واقدی آمده است
و  ٥، ابن قیم٤، ابن سید الناس٣طبری .٢»ه صورت پنھانی از مکه بیرون شدندآنھا ب«

و مخفی را جزو کسانی دانسته است که مھاجرت به حبشه را به صورت پنھانی  ٦زرقانی
 اند. ذکر کرده

مسلمانان وقتی به سرزمین حبشه رسیدند، نجاشی آنھا را گرامی داشت و برخورد 
خوبی با آنھا نمود؛ حتی مسلمانان نزد او امنیت و آرامشی یافتند که در وطن خود و 

، ج  ، ھمسر پیامبر اکرملھایشان آن امنیت رانداشتند. از ام سلمه  بین خانواده
گوید: وقتی ما در حبشه اقامت گزیدیم، نجاشی را بھترین ھمسایه  میروایت است که 

نمودیم که  یافتیم و از نظر دینی آزادی کامل داشتیم و در حالی خدا را پرستش می
 .٧»شنیدیم رفتیم و سخن نامناسبی نمیگ مورد اذیت و آزار کسی قرار نمی

 داسامی افرادی که در نخستین ھجرت به حبشه ھمراه بودن ×ز 
 مردان عبارت بودند از:

 عثمان بن عفان. -
 عبدالله بن عوف -
 زبیر بن عوام -

                                           
 ین کتاب برگرفته شده است.، بخش عمدة ھجرت حبشه از ا۴۸الھجرة االولی فی االسالم، ص  -١
 .۲۹۱-۲۹۰الھجرة فی القرآن الکریم، احزمی سامعون، ص  -٢
 .۲۰۴، ص ۱الطبقات، ج  -٣
 .۳۲۹، ص ۲تاریخ طبری، ج  -٤
 .۱۱۶، ص ۱عیون االثر، ج  -٥
 .۲۳، ص ۳زاد المعاد، ج  -٦
 .۲۷۱، ص ۱شرح المواھب، ج  -٧
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 ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه. -
 مصعب بن عمیر بن ھشام. -
 ابوسلمه بن عبداالسد بن ھالل. -
 عثمان بن مظعون. -
 عامر بن ربیعه. -
 سھیل بن بیضاء. -
 ابوسبره بن ابی رھم. -

 حبشه ھجرت کردند.این ده نفر نخستین افرادی بودند که به سرزمین 
 و زنانی که در نخستین ھجرت به حبشه رفتند عبارتند از:

 .ج  رقیه دختر پیامبر اکرم -
سھله بنت سھیل بن عمرو، یکی از افراد قبیله بنی عامر بن لوی که در حبشه  -

 فرزندی به نام محمد بن ابی حذیفه به دنیا آورد.
 ام سلمه بنت ابی امیه، مادر ابوسلمه. -
 لیلی دختر ابی حثمه بن حذیفه بن غانم. -
 .١ام کلثوم دختر سھل بن عمرو بن عبدشمس، زن ابی سبره بن ابی رھم -

ای که ھجرت کرد، عثمان بن عفان و  در میان افرادی که ذکر گردید، اولین خانواده
بعد « :ھمسرش رقیه دختر پیامبر خدا بود؛ چنانکه یعقوب بن سفیان روایت کرده است

 .٢»اش ھجرت کرد، عثمان بود خانواده ط، اولین کسی که ھمراه بااز لو
رسیم که در میان  با دقت در اسامی افرادی که از آنھا نام بردیم، به این نتیجه می

قریش قرار گرفته بودند، مانند: بالل، خباب و  ۀآنھا نام بردگانی که مورد اذیت و شکنج
مھاجران حبشه، افرادی ھستند که دارای خورد؛ بلکه اغلب  عمار و غیره به چشم نمی

اند و آنھا متعلق به چند قبیله ھستند.  مقام و جایگاه نسبی و سببی میان قریش بوده
افرادی که دارای نسب و جایگاه بودند، مانند دیگران نیز تحت شکنجه و اذیت قرار 

قرار داشتند، اما در محیطی که به قبیله ارزش قائل است و نسبت را مورد توجه 

                                           
 .۲۰۲-۲۰۱، ص ۱مسند االمام احمد، ج  -١
الھجرة فی القرآن  – ۳۵۲-۳۴۴، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  – ۹۷-۹۶، ص ۳البدایة والنھایة، ج  -٢

 .۲۹۴تا  ۲۹۲الکریم، ص 
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گرفتند؛ پس اگر فقط فرار از شکنجه  دھد، بردگان بیشتر مورد شکنجه قرار می می
بود، این بردگانی که تحت شکنجه قرار داشتند از دیگران برای ھجرت  علت ھجرت می

نماید که دشمنی مشرکان  سزاوارتر بودند و این دیدگاه را ابن اسحاق و دیگران تایید می
 .١اند اند، اما از مھاجرت آنان به حبشه سخن نگفته تهبا مستضعفان را بیان داش

یابیم که تنھا آزار و  ھمچنین از ھجرت به سرزمین حبشه به این حقیقت دست می
اذیت مشرکان عامل اصلی مھاجرت مسلمانان به حبشه نبود؛ بلکه عوامل دیگری نیز 

را برای ھجرت افراد ویژه و مشخصی از یارانش  ج وجود داشت؛ چرا که پیامبر اکرم
انتخاب نمود و تقریبًا مھاجران از قبایل مختلف قریش بودند، تا در صورت موفقیت 

ای  قریش در جھت مسلمان نمودن اھل حبشه و بازگرداندن آنان به مکه، حمایت قبیله
توانست به آنان کمک کند و از طرفی ھجرت آنھا تمام قریش و یا  ھر یک از آنان می

داد؛ زیرا فرزندان مکه در آن جا در تنگنا قرار گرفته  تأثیر قرار میبیشتر آنان را تحت 
ای جز اینکه از آن ھجرت کنند و به دنبال امنیت در سرزمینی دیگر  بودند و چاره

باشند، نداشتند و از طرفی این مھاجران درصدد تبلیغ دین خدا بودند بنابراین، ممکن 
و خردھای مردم آن سرزمین به ندای  دعوت فراھم شود و دلھا ۀبود در آنجا زمین

 .٢ھا و خردھای دیگران بسته شده بود اسالم لبیک گوید، در حالی که دیده

 دالیل بازگشت مسلمانان به مکه بعد از نخستین هجرت

 بازگشت مھاجران به سبب داستان غرانیق ۀشبھ -۱
ز ھجرت مسلمان به مکه را بعد ا ۀبرخی از مورخان و مفسران علت بازگشت دوبار

ھای مستشرقان به این دانند که بخش بزرگی از کتاب ای می به حبشه، مرتبط با افسانه
موضوع اختصاص یافته است و ھدف آنھا ترویج این افسانه و قراردادن آن به عنوان 

 باشد. حقیقتی انجام یافته در تاریخ دعوت اسالمی می
 :اند مختلفی در پیش گرفتهھای  پردازندگان اصلی این افسانه، در مورد آن شیوه

کوشند تا آن  اند و برخی می برخی آن را بدون اینکه تصدیق یا تکذیب نمایند، ذکر کرده
 .٣نمایند را اثبات نمایند و برخی ھم در مورد بطالن آن دالیلی ذکر می

                                           
 .۲۹۴به نقل از الھجرة فی القرآن الکریم، ص  ۶۷، ص ۳البدایة والنھایة، ج  – ۹۲السنة، ابن عاصم، ص  -١
 .۳۹۶-۳۹۲ ، ص۱ابن ھشام، ج  – ۱۹۸-۱۵۶، ص ۱االنساب، بالذری، ج  -٢
 .۳۷الھجرة االولی فی االسالم، ص  -٣
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این افسانه از این قرار است که روزی پیامبر خدا در کنار کعبه نشسته بود و  ۀخالص
 کرد، وقتی به اینجا رسید: را تالوت می سوره نجم

فََرَء�ۡ ﴿
َ
َٰت ٱ ُتمُ أ ىٰ ٱوَ  ل�َّ ۡخَرىٰٓ ٱ �َّاِ�َةَ ٱَوَمَنٰوةَ  ١٩ۡلُعزَّ

ُ
 .]۲۰-۱۹[النجم:  ﴾٢٠ۡ�

 .»... ۀبینید که الت و عزا و منا آیا این گونه می«
بلند اینھا « »یـالغرانيق العلی و ان شفاعتهن لرتجت كتل«: بعد از آن چنین خواند

 .»رود اند که به شفاعتشان امید می مرتبه
دانیم که  مشرکان گفتند: قبل از این خدایان ما را به خوبی یاد نکرده بود و ما می

میراند، اما خدایان ما نزد او شفاعت  کند و می دھد و زنده می فقط خداوند روزی می
کرد و ھمراه او رسید، سجده  ۀکنند. رسول خدا ادامه داد و وقتی به آیه سجد می

مسلمانان و مشرکان ھمه به سجده افتادند به جز پیرمردی از قریش که مشتی خاک 
و بدین صورت میانه  ١یا ریگ برداشت و به سوی پیشانی خود برد و بر آن سجده کرد

خوب شد و آنھا دست از آزار و اذیت مسلمانان برداشتند.  ج مشرکان با پیامبر اکرم
ی که به حبشه مھاجرت کرده بودند، رسید. آنھا مطمئن شدند که این خبر به مسلمانان

توانند  اگر به مکه برگردند، اقامت خوب و مناسبی در مکه خواھند داشت و می
 عبادتھای خود را با امنیت انجام دھند از این رو به مکه بازگشتند.

ت است؛ اند، متفاو الزم به ذکر است موضع کسانی که به ذکر این داستان پرداخته
آیا برای خدایان ما «گفتند:  ج اند: وقتی قریش به پیامبر اکرم چنانکه بعضی گفته

این سخن قریش بر پیامبر  .»تا در عبادت تفاوتی نداشته باشیمای قرار ندادی  بھره
گران آمد و ناراحت گردید تا اینکه جبرئیل سوره نجم را بر او خواند؛ بعدًا  ج اکرم

 ....»الغرانیق  كتل«ام. منظورش  آیا من این دو کلمه را برایت آورده :جبرئیل آمد و گفت
بود. پیامبر به شدت غمگین شد و از پروردگارش ترسید، آن گاه خداوند بر او این آیه را 

 نازل کرد:

ۡلَ� ﴿
َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
يۡ ٱَوَمآ أ ۡمنِيَّتِهِ  َ�ٰنُ لشَّ

ُ
 ۦِ�ٓ أ

ُ ٱَ�َينَسُخ  ۡيَ�ٰنُ ٱَما يُۡلِ�  �َّ ُ ٱُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  لشَّ ُ ٱوَ  ۦۗ َءاَ�ٰتِهِ  �َّ  ﴾٥٢َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ
 .]۵۲[الحج: 

                                           
 .۲۹۵الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
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جویی و سرکوب معبودان مشرکان را از سر گرفت و آنان نیز  آن گاه رسول خدا عیب
 کردند.اذیت و آزار خود را بار دیگر شروع 

 ابطال و تکذیب این افسانه -۲
بسیاری از علمای اسالم در گذشته و حال با دالیلی عقلی و نقلی به تکذیب و انکار 

تنھا با عصمت پیامبرخدا متضاد است؛  اند؛ چون این داستان نه این داستان پرداخته
ھشھای و ھمچنین این داستان براساس پژو ج ای است به نبوت پیامبر اکرم بلکه طعنه

توان  بودن این داستان می ترین دالیل نقلی که بر باطل علمی، فاقد ارزش است. از مھم
 به موارد ذیل اشاره کرد:

تواند چیزی را به  قرآن کریم به صراحت بیان کرده است که پیامبر خدا نمی -الف
 دروغ به خدا نسبت دھد:

َل  َولَوۡ ﴿ قَاوِ�لِ ٱ َ�ۡعَض  َعلَۡيَنا َ�َقوَّ
َ
�ۡ٤٤  

َ
�َ ِ ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه  ٤٥ۡ�َِم�ِ ٱَخۡذنَا ِمۡنُه ب

 .]۴۶-۴۴[الحاقة:  ﴾٤٦لَۡو�ِ�َ ٱ
خداوند ، تحریف و انحراف قرآن را از ھرگونه کم و کاستی و یا اضافه شدن  × ب

 فرماید: مطلبی بر آن بر عھده گرفته است؛ چنانکه خداوند می

ۡ�َا نُ إِنَّا َ�ۡ ﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱ نَزَّ

مذکور را خوانده  ۀدر میان تالوتش آن دو کلم ج و اگر بپذیریم که پیامبر اکرم
است؛ پس در قرآن چیزی داخل شد که از آن نبود؛ پس حفاظتی صورت نگرفت و این 

 مخالف با نص قرآن است.
 خداوند فرموده است: ×ج 

ِينَ ٱُسۡلَ�ٌٰن َ�َ  ۥلَۡيَس َ�ُ  ۥإِنَّهُ ﴿ ُونَ  �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ  .]۹۹[النحل:  ﴾٩٩َءاَمُنواْ َوَ�َ
ای  کنند، ھیچ سلطه شیطان بر مؤمنان و کسانی که به پروردگارشان توکل می«

 .»ندارد
 ج تر و توکلی باالتر از پیامبران و به ویژه از پیامبر اکرم چه کسی ایمانی صادقانه

 :ای بر بندگان مخلص خدا ندارد حتی شیطان اعتراف کرد که ھیچ سلطهخواھد داشت؟ 

غۡ ﴿
ُ
تَِك َ� ۡ�َِع�َ  وَِ�نَُّهمۡ قَاَل فَبِعِزَّ

َ
 .]۸۲[ص:  ﴾٨٢أ
تر خواھد بود؟ اخالص بیشتری خواھد داشت؟ و یقینًا  چه کسی از پیامبران برگزیده



 ٤٣٩  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

 .١اخالص قرار دارد ۀمحمد مصطفی در رأس برگزیدگان خدا و در قل
قاضی عیاض گفته است: ھر کس از مفسران و دیگران که به بیان این داستان 

اند به جز روایت بزار که او  اند، ھیچ یک از آنھا سند متصلی برای آن ارائه نکرده پرداخته
خود بیان داشته است که این داستان از طرق دیگر روایت نشده است و فقط ھمین 

 .٢ز اشکال نیستیک سند را دارد که آن ھم خالی ا
آنچه نقل شده است که سجده کردن مشرکان به خاطر آن  :ابن حجر معتقد است

القاء کرد، از نظر عقلی و نقلی صحت  ج بود که شیطان در اثنای قرائت پیامبر اکرم
 .٣ندارد

ابن کثیر بر این است که روایت بسیاری از مفسران که داستان غرانیق را  ۀعقید
اند  اند، به مکه بازگشته دلیل اینکه مشرکان قریش مسلمان شده اند و به بیان کرده
 .٤باشد و من از ھیچ جھتی برای آن سند متصلی نیافتم مرسل می

از  ج اما دلیل باطل بودن داستان از این قرار است که امت اجماع دارد که پیامبر اکرم
ا که اگر چنین چنین چیزھایی معصوم است و دلیل عقلی برای این ھم وجود دارد؛ چر

امری را در مورد رسول خدا بپذیریم، پس دروغ گفتن را برای او باید ممکن بدانیم، 
حال آنکه دروغ گفتن برای وی ناممکن و محال است و اگر بگوییم از روی خطا چنین 
چیزی گفته است؛ پس معصوم نخواھد بود. در حالی که او به اتفاق در امر تبلیغ 

توحید و یکتاپرستی که خدا  ۀطرفی نیز داستان با عقید شریعت معصوم است و از
 پیامبرش را برای آن مبعوث کرده است، مخالف و متضاد است.

ھمچنین این داستان از نظر لغوی نیز باطل است؛ چون ھیچ گاه ثابت نشده است 
امده است یکه عربھا معبودانشان را غرانیق بنامند و در شعر و نثر عرب چنین چیزی ن

ای است آبی که سیاه یا سفید است و ھمچنین  نظر لغت غرنوق و غرنیق اسم پرنده و از
 .٥به معنای جوان سفید روی و زیباست

کند؛ پس چگونه  و ھیچ یک از معانی لغوی کلمه، به معبودان و بتھا داللت نمی

                                           
 .۲۹۸الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۱۱۷، ص ۲الشفا، ج  -٢
 .۶۱۴، ص ۸فتح الباری، ج  -٣
 .۲۹۸، به نقل از الھجرة فی القرآن، ص ۶۰۰، ص ۶تفسیر ابن کثیر و بغوی، ج  -٤
 .۲۸۱، ص ۳ج القاموس المحیط،  -٥
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 .١شمارند شوند و این را ذکر خیر معبودان خود می مشرکان به آن شادمان می
شود؛ چون با قرآن کریم متضاد ومخالف  غرانیق ازنظر نقلی نیز ثابت نمیداستان 

پذیرد و این ما را به این  است و از نظر عقلی ھم ثبوتی ندارد و لغت نیز آن را نمی
 کند که داستان غرانیق، داستانی دروغین است که ساخته و مطلب راھنمایی می

زدن به  کردن عقیده و دین، و طعنهافراد زندیقی است که سعی برای فاسد یپرداخته 
 .٢سرور انبیاء و امام پیامبران دارند

 دالیل اصلی بازگشت مسلمانان از حبشه -۳
سه ماه از آغاز ھجرت به حبشه گذشته بود که در این مدت زندگی مسلمانان مکه 
تغییر بزرگی نمود و شرایطی پدید آمد که قبًال وجود نداشت و این تغییرات و شرایط 

اھم آمده، مسلمانان را به نشر دعوت در مکه امیدوار کرد؛ زیرا در این مدت حمزه بن فر
اش، اسالم آورد و سپس  به حمایت از برادرزاده ج عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم

خداوند به او برای پذیرفتن اسالم شرح صدر عنایت نمود و بر اسالم ثابت قدم ماند. 
جوانان قریش بود. با گرویدن او به اسالم، قریش ترین  ترین و قوی حمزه از شجاع

دانستند که قدرت پیامبر خدا فزونی یافته است؛ چرا که عمویش از او حمایت خواھد 
 .٣رساندند، دست برداشتند  کرد. بنابراین، قریش از برخی اذیت و آزارھا که قبًال به او می
مسلمان شد. او بسیار دلیر ھمزمان با گرویدن حمزه به اسالم، عمر بن خطاب نیز 

تأثیر بسزایی در مورد تأمین امنیت س  باک بود. اسالم آوردن حمزه و عمر و بی
اصحاب و یاران پیامبر خدا داشت و این روند تا قبل از پیروزی کامل بر قریش ادامه 

 .٤یافت
اسالم این دو مرد بزرگ، بعد از ھجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد و مسلمان 
شدن این دو باعث تقویت مسلمانان و ضعف مشرکان گردید و نیز اسالم آنان موجب 

 خود را آشکارا بیان نمایند. ۀگردید تا اصحاب و یاران رسول خدا عقید
گوید: اسالم آوردن عمر، فتحی برای اسالم؛ ھجرتش نصرتی و  ابن مسعود می

                                           
 .۲۹۹-۲۹۸الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
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 .۹۰مختصر سیرة الرسول، محمد عبدالوھاب، ص  -٣
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نشده بود، قادر نبودیم  خالفت و حکومتش رحمتی بود و ما تا زمانی که عمر مسلمان
کنار کعبه نماز بخوانیم، اّما وقتی مسلمان شد با قریش جنگید تا اینکه کنار کعبه نماز 

 خواند و ما ھمراه او نماز خواندیم.
گوید: ھنگامی که عمر مسلمان شد گفت: چه کسی از اھل  ھمچنین ابن عمر می

گفتند: َجمیل بن َمعَمر ُجَمحی! تر و بھتر است؟  مکه برای نشر احادیث و اخبار شایسته
ھمراه او بودم و به دقت افعال او را تحت نظر  :گوید شتابان نزد او رفت. ابن عمر می

ام و  دانی که من مسلمان شده داشتم تا اینکه نزد جمیل آمد و گفت: ای جمیل! آیا می
خاست در ام؟ به خدا سوگند او با عمر سخنی نگفت مگر اینکه بر به دین محمد گرویده

خورد. عمر به دنبال او رفت و من ھم به دنبال پدرم تا  حالی که چادرش به زمین می
اینکه جمیل بر در مسجد ایستاد و در حالی که قریش در جمع مشورتی خود در اطراف 
کعبه نشسته بودند با صدای بلند و با تمام قدرت فریاد بر آورد، ای قریشیان: پسر 

گوید: عمر که پشت سر او ایستاده بود، گفت:  بن عمر میدین شده است. ا خطاب بی
ام که ھیچ معبودی جز خدا  ام و گواھی داده گوید؛ بلکه من مسلمان شده دروغ می

او است. قریش به عمر حمله کردند. او با آنھا جنگید و  ۀنیست و محمد بنده و فرستاد
رار گرفت. عمر که از ادامه زد و آنھا نیز با او جنگیدند تا اینکه خورشید باالی سر آنھا ق

گفت: ھر کار  خورد خسته شده بود، بر زمین نشست و آنھا باالی سر او ایستادند. او می
دوست دارید، انجام دھید. به خدا سوگند وقتی تعداد ما به سیصد نفر برسد، یا مکه را 

 .١کنیم و یا اینکه شما آن را ترک خواھید کرد ترک می
این ھنگام غیر از وضعیتی بود که قبل از ھجرت به حبشه در  وضعیت مسلمانان در

آن قرار داشتند. آنان با مسلمان شدن حمزه و عمر قدرت گرفتند و توانستند در کنار 
توانستند این کار را بکنند، اّما با اسالم آوردن  کعبه نماز بخوانند؛ در حالی که قبًال نمی
ارقم بیرون آمدند تا اینکه وارد مسجد  ین ابحمزه و عمر آنان آشکارا از خانه ارقم ب

دادند. بنابراین، وضعیت  شدند و قریش دیگر مانند گذشته آنھا را وحشیانه شکنجه نمی
مسلمانان تغییر کرده بود و شرایط آنان نسبت به شرایط پیش از ھجرت به حبشه بھتر 

ماند؟  ی پنھان میشده بود؛ پس با توجه به موارد ذکر شده آیا چنین شرایطی برای کس
و آیا خبر تغییراتی که در زندگی مسلمانان در مکه به وجود آمده بود، حتی از طریق 

                                           
 .۴۹۹-۴۹۸، ص ۲سبل الھدی و الرشاد، صالحی، ج  -١
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کردند به سرزمین حبشه نرسیده بود؟ تمام این  مسافران دریایی که ازجده عبور می
موارد به مسلمانان رسیده بود و تردیدی نیست که آنان که از وطن خود دور بودند، بر 

ای فطری است.  جرا بسیار خوشحال شده باشند؛ چرا که شوق به وطن عالقهاثر این ما
 بنابراین آنھا را وادار به بازگشت به مکه، جایی که خانواده و قبیله ایشان بود نمود.
ھای  قریش به دلیل اسالم آوردن حمزه و عمر رضی الله عنھما به تدابیر و نقشه

از یک سو و از سویی دیگر سنگدلی و گری و فریبکاری  جدیدی دست زدند که حیله
خشونت در آن تجلی یافته بود و قریش عالوه بر استفاده از سالح خشونت و ارعاب که 

گرفتند، سالح قاطع دیگری افزودند که عبارت  و یارانش به کار می ج علیه پبامبر اکرم
خشونت بار تحریم اقتصادی که قبًال از آن سخن گفتیم و در فرایند این موضع  :بود از

قریش بود که مسلمانان بار دوم به حبشه بازگشتند و شمار زیادی از کسانی که قبًال 
 .١ھجرت نکرده بودند، نیز به آنھا پیوستد

 هجرت دوم مسلمانان به حبشه
به مکه موجب گردید تا  ج کند: بازگشت اصحاب پیامبر اکرم ابن سعد روایت می

ھایشان بر آنھا یورش ببرند و مسلمانان از  قبیلهقومشان بر آنھا سختی روا دارند و 
جانب آنھا با اذیت و آزار شدیدی مواجه گردند بنابراین، پبامبر خدا به آنھا اجازه داد تا 

تر و  برای بار دوم به حبشه ھجرت کنند. ھجرت آنان به حبشه برای بار دوم سخت
ه مسلمانان دو چندان بارتر بود و خشونت قریش و آزار و اذیت آنان نسبت ب مشقت

گردید، به خصوص اینکه رفتار خوب نجاشی با مسلمانان بر قریش گران آمده 
بود.عثمان عفان گفت: ای پیامبر خدا! بار اول ھجرت کردیم و اینک دوباره ھجرت 

شما به سوی خدا و به خاطر من  :کنیم و تو ھمراه ما نیستی؟ پیامبر خدا فرمود می
ای پیامبر  :رسد. عثمان گفت این ھر دو ھجرت به شما میکنید و پاداش  ھجرت می

 .٢خدا! ما را ھمین بس است
این مرحله، افراد زیادی ھمراه آنان ھجرت کردند که بیشتر آنان کسانی بودند که 
در ھجرت اول ھمراه آنھا نبودند و شمار مھاجران آن گونه که ابن اسحاق و غیره 

، اگر عمار بن یاسر را جزو آنان بدانیم و اگر عمار ھشتاد و سه مرد بوده است :اند گفته

                                           
 .۳۰۲الھجرة فی القرآن الکریم، ص  – ۱۱۱القول المبین فی سیرة سید المرسلین، د محمد نجار، ص  -١
 .۳۰۲الھجرة فی القرآن الکریم، ص  - ۲۰۷، ص ۱طبقات، ابن سعد، ج  -٢
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اند. سھیلی گفته است، این دیدگاه نزد  بن یاسر ھمراھشان نباشد، ھشتاد و دو نفر بوده
 .١تر است نگارانی مانند واقدی و ابن عقبه و دیگران درست سیره

ی بودند و تعداد زنان نیز ھجده نفر بود که یازده نفر از آنان قریشی و ھفت غیرقریش
 .٢نیز در آنجا فرزندانی به دنیا آوردند

 نیرنگ قریش به مهاجران

 تالش قریش برای بازگرداندن مھاجران -۱
مؤمنان به دین اسالم و برخورداری امنیت و آرامش در سرزمین  ۀافزایش گسترد

حبشه و قراردادن آنجا ھمانند منزل و سرای خویش و رفتار عادالنه و مھربانانه نجاشی 
با آنان و اینکه در آنجا خداوند را بدون اینکه کسی مزاحم آنھا شود و مورد اذیت و 

کنند، بر قریش گران آمد بنابراین، با ھمدیگر مشورت  آزارشان قرار دھد عبادت می
اند، به  کردند تا ھیئتی را نزد نجاشی بفرستند تا مسلمانانی را که به او پناھنده شده

با رفتن نزد نجاشی رابطه پادشاه حبشه و قریش را تیره  مکه برگرداند. چون آنھا
اند، اما این ھیئت قریش بدون اینکه آنھا متوجه شوند، به نفع اسالم و مسلمانان  کرده

انجامید؛ چون توطئه و ترفند قریش نزد نجاشی باعث شد تا گفتگویی سازنده و 
شاه حبشه انجام گیرد و ھدفمند بین یکی از مھاجران (جعفر بن ابی طالب) و بین پاد

این گفتگو به مسلمان شدن نجاشی و در امنیت قراردادن مسلمانان انجامید. چنانکه 
گوید: وقتی ما به  روایت است که می ج از ام سلمه بنت ابی مغیره ھمسر پیامبر اکرم

سرزمین حبشه آمدیم و در پناه بھترین ھمسایه (یعنی نجاشی) قرار گرفتیم، از نظر 
نمودیم بدون اینکه مورد اذیت و آزار  نیت کامل داشتیم و خدا را پرستش میدینی ام

شنیدیم. وقتی این خبر به قریش رسید، تصمیم  کسی قرار بگیریم و چیز ناپسندی نمی
گاه را نزد نجاشی بفرستند تا در این باره با او سخن بگویند و  گرفتند تا دو مرد قوی و آ

که به نجاشی ھدیه کنند. آنچه بیش از ھمه مورد پسند ھدایای گرانبھایی از کاالھای م
گرفت، پوست رنگ شده بود بنابراین، قریش چرمھا و پوستھای زیادی  نجاشی قرار می

ای در نظر گرفتند؛  آوری کردند و برای تمام اسقفھای دربار حبشه ھدیه برای او جمع
ن وائل سھمی را به سپس عبدالله بن ابی ربیعه بن مغیره مخزومی و عمرو بن عاص ب

                                           
 .۲۲۸، ص ۳الروض االنف، ج  -١
 .۳۰۳الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٢
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ھمراه این ھدایا به حبشه فرستادند و به آن دو گفتند ھدایای اسقفھا را قبل از اینکه با 
نجاشی در مورد مھاجران سخن بگویید، به آنان برسانید، سپس ھدایای مخصوص 
نجاشی را به او بدھید و از او بخواھید که مھاجران را به شما تحویل بدھد. آن دو به 

دند و نزد نجاشی آمدند. آنان ھدایای اسقفھا را به آنان رساندند و به ھر یک از راه افتا
اند. آنھا  آنان گفتند: جوانان نادانی ازما، دینشان را رھا کرده و به سرزمین شما آمده

اند که نه  ای آورده اند و دین تازه اند و در دین شما در نیامده دین قومشان را ترک کرده
اند  شناسیم. ما را سران و اشراف قومشان به نزد پادشاه فرستاده را میشما و نه ما آن 

تا آنھا را نزد آنان برگردانیم بنابراین، وقتی ما با پادشاه در این مورد سخن گفتیم به او 
پیشنھاد بدھید تا آنھا را به ما بسپارد و با آنان سخن نگوید؛ چون قومشان آنھا را بھتر 

دانند که چه  تر است و بھتر می مورد آنھا از دیگران مھم شناسند و نظرشان در می
اند. مشاوران و سرداران پذیرفتند. سپس آنھا ھدایای خود  چیزی را بر آنھا عیب گرفته

 :را به نجاشی تقدیم کردند و نجاشی از آنھا قبول کرد آن گاه با او حرف زدند و گفتند
اند.  ن خود برگشته و به سرزمین تو آمدهخرد ما از دی ای پادشاه! تعدادی از جوانان بی

اند که  اند و دینی تازه آورده اند و در دین تو نیز در نیامده آنھا دین قومشان را رھا کرده
شناسیم و سران و اشراف قومشان و پدران و عموھایشان ما را  ما و شما آن را نمی

ھیچ  :گوید ید. ام سلمه میایشان بازگردان ۀاند تا تو اینان را نزد قوم و قبیل فرستاده
چیزی برای عبدالله بن ابی ربیعه و عمر و بن عاص ناپسندتر از اینکه نجاشی سخن 
مسلمانان را گوش کند، نبود. مشاوران و سرداران اطراف پادشاه گفتند: راست 

 اند. ام اند، داناتر شناسند و به آنچه از آنھا عیب گرفته گویند، قومشان آنھا را بھتر می می
گوید: نجاشی خشمگین شد و گفت: نه به خدا سوگند آنان را به این دو نفر  سلمه می

اند  اند و در سرزمین من اقامت گزیده دھم و با قومی که به من پناھنده شده تحویل نمی
کنم تا وقتی که آنھا را  گری نمی اند، مکر و حیله و من را از میان دیگران انتخاب کرده

گویند؟ اگر ھمان گونه باشد  پرسم که این دو نفر در موردشان چه میبخوانم و از آنھا ب
گردانم و اگر  دھم و به قومشان بر می گویند، پس آنھا را به این دو نفر تحویل می که می

 .١کنم چنین نباشد چنین نخواھم کرد و به خوبی با آنھا رفتار می
 

                                           
 ، اسناده صحیح.۲۹۰، ص ۵اخرجه احمد، ج  -١
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 گفتگوی جعفر و نجاشی -۲
فرستاد و آنھا را به دربار فراخواند. وقتی  ج اکرمنجاشی به دنبال اصحاب پیامبر 

نجاشی نزد مسلمانان آمد، جمع شدند و به یکدیگر گفتند: وقتی نزد او رفتید  ۀفرستاد
دانیم و آنچه پیامبرمان ما را به آن  گویید؟ گفتند: به خدا سوگند آنچه می چه می

ھا  جاشی آمدند، او اسقفگوییم. ھر چه خواھد بشود. وقتی نزد ن دستور داده است، می
و دانشمندان مسیحی را فرا خوانده بود و آنھا کتابھا و انجیلھای خود را اطراف او 
گشودند. نجاشی به مسلمانان گفت: این دین چیست که به خاطر آن از قوم جدا 

گوید: کسی که با پادشاه  اید؟ ام سلمه می اید و به دین ھیچ یک از ملتھا در نیامده شده
فت، جعفر بن ابی طالب بود. او به پادشاه گفت: ای پادشاه! ما ملتی جاھل سخن گ

خوردیم و کارھای زشت انجام  کردیم و گوشت مردار می بودیم که بتھا را پرستش می
کردیم و  بدرفتاری می کردیم و با ھمسایه  دادیم و پیوند خویشاوندی را قطع می می

بردیم تا  . ما در چنین وضعیتی به سر میخورد نیرومند ما حق ناتوان و ضعیف را می
شناسیم و  اینکه خداوند پیامبری به سوی ما فرستاد که ما نسبت و صداقت او را می

دانیم. او ما را به سوی خدا فرا خواند تا خدا را یکی  امانتداری و پاکدامنی او را می
ما پرستش ھا و بتھایی که ما و پدران  بدانیم و فقط او را پرستش کنیم و سنگ

کردیم، رھا کنیم و ما را به راستگویی و امانتداری و برقرارداشتن پیوند خویشاوندی  می
دھد و ما را از  و خوشرفتاری با ھمسایه و دوری از کارھای حرام و خونریزی فرمان می

ھا و دروغ و خوردن مال یتیم و تھمت زدن به زن پاکدامن باز  زناکاری و زشتی
رمان داده است تا تنھا خدا را عبادت کنیم و با او چیزی را شریک دارد و ما را ف می

 نسازیم و ما را به نماز و زکات و روزه امر نموده است.
گوید: جعفر تعالیم و دستورات اسالم را یکی یکی بر او بر شمرد و در  ام سلمه می

نمودیم و تنھا  پایان گفت: پس ما به او ایمان آوردیم و از او در آنچه آورده است، پیروی
سازیم و آنچه را او بر ما حرام کرده است،  پرستیم و چیزی را شریک او نمی خدا را می
دانیم. بدین جھت قوم ما با ما  دانیم و آنچه را حالل قرار داده است، حالل می حرام می

دشمنی کردند و ما را شکنجه دادند و کوشش کردند تا ما را به پرستش بتھا بازگردانند 
شمردیم، دیگر بار حالل بدانیم.  به اینکه ناپاکیھایی را که قبًال برای خود حالل میو 

ھنگامی که ما را مقھور ساختند و بر ما ستم روا داشتند و بر ما سخت گرفتند و میان 
ما و عبادت خدا مانع شدند، ناچار به سرزمین شما آمدیم و شما را بر دیگران برگزیدیم 



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٤٦

 

شما عالقمند شدیم و امیدواریم که نزد شما مورد ستم قرار و به زندگی در پناه 
 .١نگیریم

گوید: نجاشی به جعفر گفت: آیا از آنچه پیامبر از طرف خدا آورده است   ام سلمه می
با خود چیزی ھمراه داری؟ جعفر گفت: بلی. نجاشی گفت: پس آن را برایم بخوان. 

به  :گوید تالوت کرد. ام سلمه می کھف را برای او ۀھای نخست آغازین سور جعفر آیه
ای که محاسن او خیس  خدا سوگند که اشک از چشمان نجاشی سرازیر شد، به گونه

ھای قرآن را شنیدند، چنان گریستند که  شد و کشیشان دربارش نیز وقتی آیه
مصحفھایی که در دست داشتند، خیس گردید. سپس نجاشی گفت: به خدا سوگند که 

گیرند. سپس به دو فرستاده  یسی آورده است از یک کانون، نور میاین کالم و آنچه ع
 .٢قریش گفت: بروید به خدا سوگند آنان را ھرگز به شما تحویل نخواھم داد

 تالشی دیگر برای به ھم زدن میانه مھاجران و نجاشی -۳
ھنگامی که عمرو بن عاص و عبدالله بن ابی ربیعه از نزد نجاشی بیرون رفتند، 

کنم که  فردا عیب مھاجران را برای حبشیان بازگو خواھم کرد و کاری می :تعمرو گف
آنان را از خود برانند. عبدالله بن ابی ربیعه که نسبت به مھاجران دیدگاه بھتری داشت 

اند، اما خویشاوندان ما ھستند. عمرو  گفت: چنین مکن. آنھا گرچه با ما مخالفت کرده
برند که عیسی  دھم که آنھا گمان می اه را خبر میبن عاص گفت: به خدا سوگند پادش

گوید: صبح فردا عمرو نزد پادشاه رفت  ای از بندگان است. ام سلمه می پسر مریم بنده
گویند.  و گفت: پادشاھا ! آنھا در مورد عیسی پسر مریم سخن ناپسند و ناخوشایندی می

 گویند، بپرس. در پی آنان بفرست و از آنچه درباره عیسی می
آنان  ۀگوید: پادشاه کسی را به دنبال مھاجران فرستاد تا آنھا را از عقید ام سلمه می

در مورد عیسی بپرسد و مسلمانان تاکنون به چنین مشکلی گرفتار نشده بودند. 
عیسی بن مریم چه خواھید گفت؟  ۀمسلمانان جمع شدند و به یکدیگر گفتند: دربار

گفتند: به خدا سوگند ھمان چیزھایی را خواھیم گفت که پیامبرمان فرموده است. 
خواھد باشد. وقتی مسلمانان مھاجر به حضور نجاشی رسیدند،  حال نتیجه ھر چه می

گوئید؟ جعفر در پاسخ اظھار داشت  عیسی بن مریم چه می ۀنجاشی به آنھا گفت: دربار

                                           
 .۲۰۳-۲۰۲، ص ۱مسند امام احمد، ج  -١
 ھمان. -٢
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او ھمان اعتقادی را داریم که پیامبرمان آورده است که او (عیسی) بنده خدا و  درباره
اوست که آن را به مریم، دوشیزه و پاکدامن القاء کرده است. ام  ۀرسول او و روح و کلم

گوید: نجاشی دستش را به زمین زد و قطعه چوبی برداشت و گفت: به خدا  سلمه می
قال کنید و به مسلمانان گفت: بروید شما در  سوگند چنین است ھر چند شما قیل و

شود، دوست ندارم که کوھی از  امان ھستید. ھر کس به شما ناسزا بگوید، مؤاخذه می
طال داشته باشم و در مقابل، فردی از شما را آزار دھم و گفت: ھدایای فرستادگان 

، خداوند وقتی قریش را به خودشان برگردانید؛ ما به آن نیازی نداریم. به خدا سوگند
که پادشاھی را به من بازگرداند از من رشوه نگرفت که اکنون من در برابر انجام 

پادشاھی است رشوه بگیرم و در ارتباط با من از مردم اطاعت نکرد  ۀکارھایی که الزم
گوید: و آنان سرافکنده و  که من در ارتباط با او از مردم پیروی کنم. ام سلمه می

نزد نجاشی بیرون آمدند در حالی که آنچه آورده بودند به آنھا  شرمگین از دربار
 .١بازگردانده شده بود و ما نزد نجاشی به بھترین وجه اقامت نمودیم

 اسالم آوردن نجاشی
را تصدیق نمود. گرچه ایمانش را از  ج نجاشی اسالم آورد و نبوت پیامبر اکرم

کنند و بر گمراھی  پافشاری میدانست که قومش بر باطل  قومش پنھان کرد؛ چون می
دانست که آنھا بر عقاید باطل ھر چند با عقل و نقل مخالف باشد،  عالقمندند و می

 .٢ورزند تعصب می
پیامبر خدا خبر مرگ نجاشی را اعالم کرد و «چنین روایت است:  ساز ابوھریره 

را غائبانه خواند نجاشی   نماز جنازه ج آنھا را به مصلی برد و صف بستند و پیامبر اکرم
وقتی نجاشی در «روایت است:  سھمچنین از جابر  .»٣و در نماز چھار تکبیر گفت

گذشت، رسول خدا فرمود: امروز فردی صالح در گذشته است، پس بلند شوید و بر 
او در سال نھم و یا سال ھشتم ھجرت و قبل از ». برادرتان اصحمه نماز جنازه بخوانید

 .٤فتح مکه درگذشت

                                           
 .۲۰۳، ص ۱مسند امام احمد، ج  -١
 .۳۰۹الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٢
 .۱۳۳۳، شماره ۶۴، ص ۵، ج الجنائز، باب التکبیر فی الجنازة بخاری، کتاب -٣
 .۱۰۹، ص ۱، ج االصابة × ۹۹، ص ۱، ج اسدالغابة -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٤٨

 

 ها ها و آموختنی درس
آنان در برابر انواع شکنجه و ستم از جانب  ۀثبات و پایداری مؤمنان بر عقید -۱

اشرار و گمراھان، دلیلی است بر صداقت ایمان و اخالص عقاید آنان و بیان 
این مطلب است که ھر کدام از آنھا دارای شخصیتی واال و روحی پویا و  ۀکنند

 انقالبی بوده است.
ر این موضوع است که امید آنان به رضامندی خداوند به مراتب از ھمچنین بیانگ

شد، بیشتر بوده است؛ چراکه ھمواره  شکنجه و جور و محرومیتی که بر آنان وارد می
امیال روحی و ذاتی مؤمنان صادق و داعیان مخلص بر امیال جسمانی آنان غلبه دارد و 

یند و به راحتی و لذتی که گو ھای روحی خود لبیک می آنھا شتابان به خواسته
ترین عامل در پیروزی  کنند و موارد ذکر شده مھم جوید، توجھی نمی جسمھایشان می

 .١یابند ھای مردم از تاریکی و جھالت رھایی می رود و توده ھر دعوتی به شمار می
شود، این است که پیامبر خدا نسبت به  آنچه از این ھجرت بزرگ استنباط می -۲

ھربان و دلسوز بود و ھمواره درصدد فراھم ساختن امنیت و یارانش بسیار م
آنان بوده است. بنابراین، به آنھا دستور داد تا نزد پادشاه عادلی بروند آسایش 

گیرد و ھمان طور که گفته بود،  که ھیچ کس نزد او مورد ستم قرار نمی
قامت مھاجران در دین خود امنیت یافتند و به بھترین صورت نزد آن پادشاه ا

 .٢گزیدند
گردید  رسول خدا توجه آنھا را به حبشه که جایگاه امنی برای داعیان محسوب می

جلب نمود تا این گونه آنان را از نابودی کامل برھاند و حمایت نماید و این تربیتی 
پیامبرانه برای رھبران مسلمانان در ھر زمان است که باید با حکمت و دوراندیشی 

ریزی نمایند و سرزمینی امن جستجو کنند تا  داعیان برنامهبرای حمایت دعوت و 
پایگاھی برای دعوت باشد تا در صورت در معرض خطر قرار گرفتن پایگاه اصلی، مرکز 

اصلی دعوت به  ۀای برای دعوت باشد. پس داعیان سرمای احتیاطی به عنوان پشتوانه
ا مبذول شود بدون اینکه روند که باید برای حفاظت وحمایت آنان ھمه تالشھ شمار می

انگاریی در این زمینه اعمال شود و یک مسلمان از ھمه انسانھایی که  ترین سھل کوچک

                                           
 .۵۷مصطفی سباعی، ص السیرة النبویة، دکتر  -١
 .۳۱۲الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٢
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 .١کافراند و از دین و توحید فاصله دارند، ارزش بیشتری دارد
نمود بنابراین،  از ھجرت به حبشه اھداف متعددی را دنبال می ج پیامبر اکرم -۳

برای محقق نمودن این اھداف انتخاب نماید. سعی نمود تا عناصر مشخصی را 
اھدافی مانند گسترش اسالم و موضع قریش در برابر آن؛ قانع کردن افکار 

ھای  عمومی به عدالت و بر حق بودن اسالم و یا حرکتھای دیپلماسی که دولت
کنونی برای شرح قضایای خود و به دست آوردن حمایت افکار عمومی انجام 

 .٢دھند می
اھدافی مانند گشودن سرزمین جدیدی برای دعوت مدنظر بود بنابراین، ھمچنین 

سران و بزرگان اصحاب در آغاز کار، ھجرت کردند و سپس بقیه به آنھا پیوستند و 
 .٣سپرده شدس  سرپرستی امور به جعفر

و عثمان داماد پیامبر و دخترش رقیه  ج وجود جعفر پسر عموی پیامبر اکرم -۴
ای است به این موضوع که باید  رھنمود و اشاره در صدر لیست مھاجران،

رھبر، رنجھا و خطرھا را تحمل نمایند و به دوش  ۀخویشاوندان و خانواد
 ۀبکشند، اما اگر نزدیکان رھبر از خطر دور باشند و افرادی که با رھبر جامع

اسالمی تناسب خویشاوندی ندارند، درمعرض خطر قرار گیرند، به حق که 
 .٤ای عمیق و بزرگ دارد فاصله ج با شیوه و روش پیامبر اکرم ی ا چنین شیوه

اثبات مشروعیت ترک وطن به خاطر حفاظت دین، گرچه این وطن مکه باشد  -۵
با آن ھمه فضیلتی که دارد و اگر چه مھاجرت به سرزمین غیراسالمی باشد؛ 

پرستیدند و معتقد نبودند که  چنانکه حبشیان، نصرانی بودند و مسیح را می
خداست و این مطلب در حدیث ام سلمه که در گذشته بیان  ۀیسی بندع

گردید، روشن شد و مسلمانان با این ھجرت، مھاجر نامیده شدند و آنھا دوباره 
ھجرت نمودند وبه خاطر پیشی گرفتن در ھجرت مورد ستایش قرار گرفتند؛ 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿فرماید:  چنانکه خداوند می لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
و در تفسیر آمده است: آنھا  ﴾ۡ�

                                           
 .۳۳۳، ص ۱، غضبان، ج التربیة القیادیة -١
 .۴۲۷، توفیق محمد سبع، ص اضواء علی الھجرة -٢
 .۳۳۳، ص ۱التربیة القیادیه، ج  -٣
 ھمان. -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٥٠

 

. خداوند اصحاب و یاران ١اند کسانی ھستند که در بیعت رضوان حضور داشته
را به دلیل ھجرت به حبشه ستوده است؛ حال آنکه مھاجرت  ج پیامبر اکرم
الله به سرزمین کفر بوده است و آنان را مورد ستایش قرار داده   آنان از بیت

فاظت دین خود و به امید عبادت پروردگار مھاجرت است؛ چراکه آنان به دلیل ح
دینی در سرزمینی  نمودند و این حکم تا قیامت ادامه دارد که ھرگاه جھالت و بی

غالب گردید و مومنی به خاطر حق، مورد اذیت و آزار قرار گرفت و یقین داشت 
که باطل چیره است و امیدوار بود که در کشور و سرزمینی دیگر، ھر کشور و 

تواند به دینش عمل نماید و پروردگارش را  خواھد باشد، می سرزمینی که می
 فرماید: ت کند؛ چنانکه خداوند میعبادت کند، باید به آنجا ھجر

﴿ ِ ْ َ�َثمَّ وَۡجُه  لَۡمۡغرُِبۚ ٱوَ  لَۡمۡ�ُِق ٱَوِ�َّ ۡ�َنَما تَُولُّوا
َ
ِۚ ٱَف� َ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾١١٥َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ

 .]۱۱۵[البقرة: 
مشرق و مغرب از آن خدایند، پس به ھر سو رو کنید،خدا در آنجا است، ھمانا خداوند «

 .»دارای فضل و احسان گسترده و دانا است
توانند نزد غیرمسلمانان  اثبات این موضوع که مسلمانان در ھنگام ضرورت می -۶

باشد،  دھنده اھل کتاب پناھنده شوند و تحت حمایت آنھا قرار گیرند، خواه پناه
مانند نجاشی که در آن وقت نصرانی بود و بعدًا مسلمان شد یا اینکه مشرک 
باشد مانند کسانی که مسلمانان را بعد از بازگشت از حبشه تحت حمایت و پناه 
خویش در آوردند یا ھمانند ابوطالب، عموی پیامبر، که ھمواره از رسول خدا 

بعد از بازگشت از طایف،  ج کرمکرد و یا مطعم بن عدی که پیامبر ا حمایت می
 .٢تحت حمایت و پناه او وارد مکه شد

ای به دعوت  البته پذیرفتن حمایت و پناه مشرکان در صورتی مناسب است که ضربه
اسالمی نگردد یا موجب تغییر برخی از احکام دین را فراھم نیاورد و مستلزم سکوت 

این صورت برای مسلمان جایز نیست، در برابر ارتکاب برخی از محرمات نگردد و درغیر 
 ج چنین پناھندگی را بپذیرد و دلیل آن این است که وقتی ابوطالب از پیامبر اکرم

خواست که سخت نگیرد و او را به کاری وادار نسازد که در توانش نیست و معبودان 

                                           
 .۳۳۱، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  ۶، ص ۱۱تفسیر طبری، ج  -١
 .۳۱۶ریم، ص الھجرة فی القرآن الک -٢



 ٤٥١  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

مشرکان را به بدی یاد نکند، رسول الله خود را برای بیرون شدن از حمایت عمویش 
 .١ماده کرد و نپذیرفت که ساکت بماند و دست از تبلیغ حق برداردآ

انتخاب سرزمین حبشه توسط رسول خدا به عنوان محل ھجرت به امر  -۷
 ج نماید که این انتخاب در پرتو شناخت پیامبر اکرم استراتژیک مھمی اشاره می

ھا و مناطق پیرامونش صورت گرفته بود. او از اوضاع حاکم بر  از دولت
گاھی داشت و شرایط حاکم بر آن را اعم از روابط خوب و  کشورھای ھمسایه آ

کرد تا جای  دانست و این شناخت، او را کمک می بد و ستمگر و دادگر را می
امنی برای ھجرت یارانش برگزیند و رھبر دعوت باید از آنچه پیرامون وی 

 .٢ھا مطلع باشد ھا و حکومت گذرد و از احوال و اوضاع ملت می
رعایت امنیت در عملکرد مسلمانان صدر اسالم و کیفیت ھجرت آنان به  -۸

ای اندک که شانزده نفر  وضوح نمایان است. این ھجرت در قالب مجموعه
بیشتر نبودند، انجام یافت؛ چون این تعداد وقتی یکی یکی یا دوتا دوتا مخفیانه 

واز طرفی  کردند آمدند، توجه کسی را به خود جلب نمی از مکه بیرون می
نمود،  تعداد اندک مھاجران به حرکت سریع آنھا، که موقعیت ھم اقتضاء می

رفت که تحت تعقیب قرار بگیرند و  کرد؛ چون ھر لحظه احتمال می کمک می
دستگیر شوند و شاید پنھانی صورت گرفتن این ھجرت باعث شد تا قریش از 

ر شدند، در صدد تعقیب اطالع باشند و قریشیان بعدًا که از ماجرا خب آن، بی
آنھا برآمدند تا آنھا را دستگیر نمایند اما ناموفق ماندند؛ چراکه با نزدیکی به 
دریا، ھیچ کس را آن جا نیافتند و این رھنمودی است بر اینکه باید داعیان در 
حرکتھای دعوتی خود، جانب احتیاط را مراعات نمایند و نباید دشمن از ھر 

 .٣اطالع یابد تا بتواند به حرکت و دعوت، آسیب برساندنقل و حرکت مسلمانان 
کردند که  قریش از ھجرت مسلمانان به حبشه راضی نبودند و احساس می -۹

این خطر در آینده منافع آنھا را تھدید خواھد کرد؛ زیرا ممکن بود با افزایش 
تعداد مھاجران، آنان به نیروی خطرناکی تبدیل گردند بنابراین، مشرکان 

                                           
 .۳۱۷الھجرة فی القرآن الکریم، ص  × ۲۶، بوطی، ص فقه السیرة -١
 .۱۰۱فی السیرة النبویة قراءه لجوانب الحذر و الحیطه، ص  -٢
 ھمان. -٣
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کردند و از راھکارھایی خاص برای برگرداندن مھاجران استفاده کردند تالش 
وکوشیدند تا این موقعیت جدید را از دست آنھا بگیرند؛ چنانکه دادن ھدایایی 

ھا بود. در عصر حاضر نیاز  به نجاشی و به اسقفان دربار از جمله این برنامه
و تا آمادگی کامل را ھای آنان برآییم  است تا درصدد شناسایی دشمن و برنامه

 .١ھای فریبکارانه آنان داشته باشیم برای مقابله با اقدامات و نقشه
کاملی برای بازگرداندن مھاجران اجرا نمودند، ولی شکست  ۀقریش برنام -۱۰

خوردند؛ چون نجاشی که مسلمانان را پناه داده بود، قبول نکرد که بدون 
تحقیق و شنیدن سخن مھاجران آنھا را تحویل دھد و بدین صورت فرصت 
برای مسلمانان فراھم شد تا قضیه دادگرانه و آیین استوار خویش را ارائه 

 نمایند.
نجاشی نزد اصحاب آمد و از آنھا خواست تا نزد نجاشی حاضر  ۀوقتی فرستاد -۱۱

شوند، آنھا گردھم آمدند و به بررسی وضعیت پرداختند و این گونه کار 
مسلمانان با مشورت و رایزنی انجام گرفت و ھر امری که از طریق رایزنی و 

 ۀا چکیدرود؛ چون شور مشورت انجام گیرد، احتمال موفقیت آن باالتر می
ھای زیادی است. نھایتًا آنھا بر این اتفاق نمودند که  تراوش عقلھا و اندیشه

اسالم را آن گونه که پیامبرخدا آورده است عرضه نمایند، حال نتیجه ھر چه 
خواھد باشد و تصمیم گرفتند اسالم را قاطعانه و صریح ارائه نمایند؛ حتی  می

 ٢اگر این کار به نابودی آنھا بینجامد.

بر اوضاع داخلی تسلط کامل داشت بنابراین، جعفر بن  ج پیامبر اکرم -۱۲
طالب را به عنوان امیر مسلمانان در ھجرت انتخاب نمود و نیز مسلمانان  ابی

او را انتخاب کردند تا در حضور پادشاه سخنگوی آنھا باشد و بتواند با مرد 
دارای چندین تیزھوش و زیرک عرب، عمرو بن عاص، مقابله کند. جعفر 

) بر ج  بزرگ (نبود پبامبر اکرم ۀامتیاز بود که او را برای پر کردن این رخن
 ج نمود: یکی اینکه جعفر، پسر ابوطالب بود و با پیامبر اکرم دیگران مقدم می

در یک خانه زندگی نموده بود؛ پس او بیشتر از سایر مھاجران، با رھبر دعوت 
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بایست در حضور نجاشی با بالغت و  می و سردار امت آشنائی داشت و تنھا
ھای قریش از نظر  ھاشم در میان قبیله تردید بنی گفت. بی شیوایی سخن می

تر بودند و خداوند از کنانه ھاشم را برگزید و پیامبرش را از  نسب معروف
ھاشم انتخاب کرد. پس آنھا دارای فصاحت زبان و نسب عالی بودند و  بنی

ل خدا بود، طبعًا دارای شناخت بیشتری نسبت چون جعفر پسر عموی رسو
 .١بود تا نجاشی بیشتر به او اعتماد و اطمینان کند ج به محمد

اخالق جعفر از مشعل نبوت پرتو گرفته بود و زیبایی اندامھای الغر او به تیره بنی 
تو در آفرینش و اخالق به من « :گفت گشت. پیامبر خدا به جعفر می ھاشم برمی

پس این نماینده اسالمی که در برابر نجاشی قرار گرفته بود، برای  ».٢شباھت داری
سایر نمایندگان و سفرای مسلمان به خاطر فصاحت، شیوایی بیان، دانش، اخالق 

 .٣خوب، بردباری، حکمت و زیرکی و قیافه ظاھری الگو قرار گرفت

 بود، ھوشیار و ج عمرو بن عاص که نماینده دشمنان خدا و پیامبر اکرم -۱۳
زیرک و فریبکار بود. او قبل از آمدن جعفر تمام دالیل خود را آماده کرده بود 
و آن را برای نجاشی در ضمن نکات ذیل مطرح نمود: او از آشوب و برپا شدن 
غوغا در محیط مکه و تیرگی روابط بر اثر دعوت محمد سخن گفت؛ او سفیر 

رو از خطرات پیروی از مکه بود و به نمایندگی ازآن نزد نجاشی آمده بود. عم
محمد سخن گفت و به نجاشی گوشزد کردکه ممکن است به زودی سرزمین 

اند و گفت:  او را نیز به فساد بکشند، ھمان گونه که مکه را به فساد کشیده
بود، آنھا رنج و خستگی این سفر را  اگر محبت و دوستی قریش با نجاشی نمی

واقعی ما ھستید، رفتار شما با شما دوست «کردند و افزود که:  تحمل نمی
قبیله ما به خوبی و مھربانی است و بازرگانان ما نزدشما از امنیت برخوردار 

پس حداقل در مقابل خوبی باید خوبی کرد. کمال حسن  .»ھستند
 ۀطلبد که باید پادشاه از این فتن ھمجواری و ارتباط مکه وحبشه این را می

رین کار این مسلمان این است که اینھا ت جدید بر حذر داشته شود و خطرناک

                                           
 .۳۳۵، ص ۱التربیة القیادیه، ج  -١
 .۳۳۶ھمان، ص  -٢
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دھند که  اند، آنھا گواھی نمی اند و به آن کفر ورزیده علیه عقیده نجاشی برخاسته
عیسی پسر خدا است. پس آنھا نه بر دین قوم خود و نه پیرو شما ھستند و دلیل 

ام کنند، این است که تم نمایند و به او توھین می اینکه آنھا پادشاه را تحقیر می
کنند؛ پس چگونه آنھا را  برند، اما آنھا این کار را نمی مردم برای پادشاه سجده می

 ۀدھی؟ جعفر باید به ھمه این اتھامات باطلی که سفیر و نمایند نزد خود جای می
 .١برد داد و از بین می قریش به مھاجران نسبت بود، پاسخ می

مھارت سیاسی، پاسخ جعفر به پرسشھای نجاشی در نھایت ھوشیاری و  -۱۴
 تبلیغاتی، دعوتی و عقیدتی قرار داشت.

او نخست عیب و نقصھای دوران جاھلیت را برشمرد و آن را به صورتی ارائه کرد تا 
 ۀنمود تا چھر ای از آن متنفر گردد و او با این کار، این ھدف را دنبال می ھر شنونده

ت گذاشت که جز با ھای زشتی انگش واقعی قریش را به پادشاه بشناسد و بر صفت
 روند. نبوت از میان نمی

کنده از زشتیھا  ۀرا در این جامع ج آن گاه شخصیت واالی پیامبر اکرم آلوده و آ
ھا به دور بوده و نسب و  ای از ھمه عیب معرفی کرد که او چگونه در چنین جامعه

 اش زبانزد است؛ پس او شایسته پیامبری است. صداقت و امانتداری و پاکدامنی
ھای دعوت پیامبران ھم آھنگ  جعفر، خوبیھای اسالم و منش آن را که با شیوه

پرستی،  است، اظھار داشت. جعفر از تعالیم و دستورات اسالم ھمانند ترک بت
راستگویی، ادای امانت، صله رحم، رعایت حقوق ھمسایه و خوبی با آن،دست نگاه 

پرداختن زکات و ... سخن به  شکنی و خونریزی، برپا داشتن نماز و داشتن از حرمت
 میان آورد.

از آنجا که نجاشی و اسقفان از آئین مسیحیت اطالع کاملی داشتند، پس آنھا از 
سخنان جعفر به این مسئله پی بردند که مطالبی که او بر زبان راند، از پیامھای 

 اند. پیامبران ھستند که موسی و عیسی و غیره با آن مبعوث شده
ی دیگر از عوامل دشمنی قریش با مسلمانان را رھا نمودن بت ھمچنین جعفر یک

پرستی مسلمانان و ایمان به آنچه بر محمد نازل شده است و آراستن زنان به اخالق و 
کردار نیک عنوان نمود، اّما نجاشی را از آن گونه که بود به خوبی ستایش کرد که 
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نماید و  د به عدالت رفتار میگیرد و درمیان قوم خو کسی نزد او مورد ستم قرار نمی
خواھند، آنان را  اند تا از ستم کسانی که می نیز گفت که او را از میان دیگران برگزیده

ھای   شکنجه نمایند، بگریزند. بدین صورت جعفر با این سخنان روشن و واضح، نقشه
عمرو را درھم شکست و عقل و خرد نجاشی و اسقفھای حاضر را اسیر کرد. وقتی 

ای از آنچه بر محمد نازل شده است، برای او بخوانند،  شاه از آنھا خواست تا پارهپاد
ھا به قدری  مریم را در نھایت زیبایی تالوت نمود. این آیه ۀھای نخست سور جعفر آیه

در آن مجلس مؤثر واقع شد که نجاشی و اسقفان دربارش به گریه افتادند و چنان 
مریم را برای تالوت در  ۀخیس شد. جعفر سور ھایشان گریستند که محاسن و مصحف

مھاجران بود؛  ۀحضور نجاشی انتخاب نمود واین بیانگر فرزانگی و ھوشیاری نمایند
 .١گوید مریم از مریم و عیسی سخن می ۀزیرا سور

مھارت و نبوغ جعفر در انتخاب درست موضوع و زمان مناسب باعث شد که پادشاه 
بیانگر حکمت و ھوشیاری  عیسی ۀاسخ او در مورد قضیو پ ٢قلبًا به او گرایش یابد

دانند و عفت و  باشد. او پاسخ داد که آنھا عیسی را خدا و معبود نمی نظیر وی می کم
برند؛ بلکه عیسی ابن مریم، کلمه و روح خداست  پاکدامنی مریم را نیز زیر سؤال نمی

ور و اعتقاد نجاشی در مورد که آن را به مریم دوشیزه و پاکدامن القاء کرده است و تص
 .٣عیسی ھمانند آن چیزی بود که جعفر بیان نمود

کنیم و ھرگز او را  عالوه بر آن جعفر نیز توضیح داد که ما برای نجاشی سجده نمی
دانیم؛ چون سجده برای کسی جز خدا، شایسته نیست، اما پادشاه را  با خدا برابر نمی

کنیم ھمان  گذاریم و بر او سالم می او احترام می کنیم؛ بلکه به تحقیر و توھین ھم نمی
 ٤فرستند. کنیم سالمی که اھل بھشت به یکدیگر می طور که بر پیامبر خود، سالم می

امر این بود که نجاشی، صداقت و راستگویی این قوم را اعالم کرد و یقین  ۀنتیج
باشد. پیامبری کرد که اینھا راستگو ھستند و تصمیم گرفت که در خدمت پیامبر خدا 

آمد و تصمیم گرفت تا با  ای که نزد موسی می آید ھمانند فرشته ای نزد او می که فرشته
 :خود را به خداوند نزدیک نماید. از این رو به عمرو گفت ج حمایت یاران پیامبر اکرم
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 .١گردد با قطع رابطه بازرگانی قریش ھیچ ضرری متوجه من نمی

تبلیغاتی در برابر مقاومت مسلمانان و  سیاسی، معنوی و ۀقریش در جبھ -۱۵
 ھای محکم آنان شکست خورد. برنامه و شیوه

است که فرمود:  ج پیامبر اکرم ۀموضع جعفر و برادرانش مصداق این گفت -۱۶
ھرکس با ناخشنود کردن مردم، رضامندی خدا را بجوید، خداوند از او راضی «

، خداوند را بجویدشود و ھر کس با ناخشنود کردن خدا رضامندی مردم  می
 .٢»سپارد او را به مردم می

پس مھاجران حبشه درصدد خشنودی خداوند بودند با اینکه از ظاھر امر چنین به 
رسید که نصرانیھا با سخنان آنھا ناراضی شوند، اما نتیجه این شد که خداوند  نظر می

با دعوت پیامبر قلب پادشاه حبشه را برای آنھا مسخر نمود تا اینکه او سخن حق را که 
 ٣موافق بود، به زبان آورد. ج اکرم

برخی از مسیحیان از نظر اعتقادی پایبند اصول و مبانی مسیحیت بودند، اّما  -۱۷
جرأت اظھار اعتقادات خویش را به دلیل چیره و غالب بودن پیروان مشرکان نداشتند. 

صحیح داشتند، پادشاه حبشه بود و او این ایمان خود را  ۀاز جمله کسانی که عقید
نمود تا با قومش مدارا نماید و این گونه بقاء خود و پادشاھی خود را تضمین  پنھان می

نماید، اما وقتی در این آزمون قرار گرفت، ایمانش را آشکار کرد تا پروردگارش را راضی 
من حمایت نماید. پادشاه حبشه با کند و وجدان خویش را راحت نماید و از گروه مؤ

 .٤اتخاذ این موضع اسم خود را در ردیف رادمردان و بزرگان تاریخ ثبت نمود

بریم که  با توجه به مھاجرت مسلمانان به حبشه به این موضوع پی می -۱۷
پرداختن به مسائلی که نسبت به برخی از احکام اسالم در اولویت قرار دارد، 

بعد از «گوید:  داند، می که ندانستن را عذر می )/تر است. ابن تیمیه( مھم
ھجرت به مدینه به نماز حضر (و اقامت) افزوده شد. افرادی که از پیامبر 

                                           
 ھمان. -١
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دور بودند مانند کسانی که در مکه یا در سرزمین حبشه بودند دو  ج اکرم
 .١»نماز دستور نداد ۀنھا را به اعادآ ج خواندند و پیامبر اکرم رکعت می

شود و  حجت گناھکار نمی ۀھیچ کس قبل از دانستن و اقام«گوید:  میذھبی 
که به حبشه مھاجرت نموده بودند، آیاتی که در مورد  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

گردید، بعد از چند ماه به آنان ابالغ  حرام بودن بودن برخی از مسائل نازل می
گا می ھی نداشتن به این معذور شمرده گردید بنابراین، آنھا در این امور به علت آ
 ٢»رسید ... ا اینکه نص به آنھا میشدند ت می

رسیم که ھر جھاد بر حسب نیاز از دیگری  از ھجرت به حبشه به این نتیجه می -۱۸
دارای برتری است. بنابراین، اگر ھجرت به مدینه جھادی بود که خداوند 

مھاجران حبشه نیز فضیلت مھاجران مدینه را ذکر نموده است، این فضیلت را 
دیر شد و تا فتح خیبر  ج اند، گرچه پیوستن آنھا به پیامبر اکرم دریافته

دستور داده بود تا  ج بپیوندند؛ چراکه پیامبر اکرم ج نتوانستند به پیامبر اکرم
 .٣مھاجرانی که دوبار با کشتی ھجرت کرده بودند، در حبشه باقی بمانند

روایت است که گفت: اسماء بنت عمیس از جمله کسانی  ساز ابوموسی اشعری 
بود که ھمراه ما ھجرت کرد. روزی به دیدار حفصه رفته بود. عمر آمد و پرسید این 
کیست؟ حفصه گفت: اسماء بنت عمیس است. عمر گفت: حبشی ھمین است؟ ھمین 

رت است که از راه دریا آمده است؟ اسماء گفت: بلی. عمر گفت ما از شما در ھج
تر و سزاوارتریم. اسماء خشمگین شد  نزدیک ج سبقت گرفتیم؛ پس ما به پیامبر اکرم

شما خوراک  ۀاید، گرسن بوده ج به خدا سوگند شما ھمراه پیامبر اکرم :و گفت
خورده و نادانتان پند گرفته است و ما به خاطر خدا و پیامبرش در سرزمینی دور و  می

خواھم گفت.  ج ایم و من این قضیه را به پیامبر اکرم دوست نداشتنی در حبشه بوده
تشریف آورد، اسماء گفت: ای رسول خدا! عمر چنین و چنان  ج وقتی پیامبر اکرم

فرمود: تو در جوابش چه گفتی؟ گفت: من به او چنین و  ج گوید. پیامبر اکرم می

                                           
 .۴۳، ص ۲۲الفتاوی، ج  -١
 .۱۲الکبائر، ص  -٢
 .۲۰۵الھجرة االولی فی االسالم، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٥٨

 

تر و سزاوارتر نیست.  چنان گفتم: فرمود که ھمین طور است، او از شما به من نزدیک
اید. اسماء  اند، ولی شما اھل کشتی دو بار ھجرت کرده او و یارانش یک بار ھجرت کرده

آمدند ومرا از این  ه نزد من میدیدم که گروه گرو ابوموسی و اھل کشتی را می :گوید می
پرسیدند ھیچ چیز در دنیا از این بیشتر باعث شادمانی آنھا نشده بود و ھیچ  حدیث می

 .١در مورد آنھا گفته بود ج تر از چیزی نبود که پیامبر اکرم تر و مھم چیز برایشان بزرگ

از سرزمین حبشه آغاز شد و این بدون شک  ساسالم آوردن عمروبن عاص  -۱۹
رود و بیانگر دستاوردھای دعوت است  اثری از آثار ھجرت حبشه به شمار می

که مھاجران در طی اقامت در حبشه محقق نمودند. براساس دیدگاه ابن 
حجر و ھمچنین براساس بسیاری از روایات، عمروبن عاص به دست نجاشی 

گویند: کدام  ای لطیفه مانند چنین می گونهمسلمان شد. این موضوع را به 
؟ زرقانی ھمچنین روایاتی اشاره ٢٣صحابی به دست فردی تابعی مسلمان شد
 مسلمان شد. سبه این مطلب دارد که عمرو به دست جعفر

با ام حبیبه ارتباطی محکم و ناگسستنی با ھجرت  ج ازدواج پیامبر اکرم -۲۰
پایدار مھاجر معنی و مفھومی بزرگ در حبشه دارد و ازدواج او با یکی از زنان 

در آمد و این  ج بردارد. ام حبیبه در حبشه بود که به عقد پیامبر اکرم
داستان در کتابھای حدیث آمده است؛ چنانکه ابوداود در سنن خود با سند 
صحیح از ام حبیبه روایت نموده است که او ھمسر عبیدالله بن جحش بود. 

درگذشت. آن گاه نجاشی او را به عقد پیامبر خدا عبیدالله در سرزمین حبشه 
درآورد و به او چھارھزار مھریه داد و او را ھمراه شرحبیل بن حسنه نزد 

 .٤فرستاد ج پیامبر خدا
با بررسی وقایعی که در طی ھجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد به این نتیجه 

کرد و در غمشان  دنبال میاحوال و اوضاع مھاجران را  ج رسیم که پیامبر اکرم می
نمود. ام حبیبه تنھا زن  کرد و از پایداری آنان تقدیر می شریک بود و آنان را تشویق می

                                           
 .۸، ص ۵البخاری، کتاب المغازی، باب غزوه خیبر، ج  -١
 .۱۶۷االولی فی االسالم، ص الھجرة  -٢
 .۲۷۱، ص ۱شرح المواھب، ج  -٣
 .۳۹۶، ص ۲صحیح سنن ابی داود، آلبانی، ج  -٤



 ٤٥٩  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

به او توجه داشت و در مصیبتش با او ھمدردی کرد؛  ج مھاجری نبود که پیامبر اکرم
 .١بلکه قبًال با سوده نیز چنین کرده بود

مکه بازگشت، ھمسرش سکران بن وقتی سوده به ھمراه ھمسرش از حبشه به 
کسی را نزد او فرستاد و  ج اش تمام شد، پیامبر اکرم عمرو درگذشت. بعد از اینکه عّده

فرمود: به  ج از او خواستگاری کرد. سوده گفت: اختیار من با شماست. پیامبر اکرم
بن  ات بگو تا تو را به ازدواج من در بیاورد. سوده، حاطب بن عمرو مردی از خانواده

درآورده شد.  ج عبدشمس بن عبدود را وکیل کرد و توسط او به عقد پیامبر اکرم
 .٢ضمنًا سوده اولین زنی بود که پیامبر خدا بعد از خدیجه با او ازدواج کرد

پی  ج توان به فلسفه تعدد ازدواج و چند ھمسری پیامبر اکرم از این دو واقعه می
توان  و مھاجر را نادیده گرفت. ھمچنین می زنان دلیر ۀبرد، گرچه نباید اھمیت ویژ

از ازدواج با ام حبیبه این بود که از دشمنی بنی امیه به  ج گفت که ھدف پیامبر اکرم
امیه، ابوسفیان که پدر ام حبیبه  صورتی عام و به خصوص از کینه و عداوت رھبر بنی

 .٣بود، بکاھد
ند بود، لذا برای جلب قلوب از آنجا که پیامبر خدا به ھدایت قومش به شدت عالقم

ای که تضادی با ارزشھای اسالمی نداشت،  و متوجه ساختن آنان به اسالم از ھر وسیله
 .٤نمود جھت ھدایت آنھا استفاده می

دوست نداشت به  ج اند که پیامبر اکرم برخی از پژوھشگران بر این عقیده -۲۱
 نمایند: حبشه ھجرت نماید و دالیل آن را چنین بیان می

حضرت سرزمین ھجرت خود را در خواب دیده بود که سرزمینی است آن  -۱
 ج دارای درختان خرما که در بین دو دشت سوخته قرار دارد و پیامبر اکرم

 کرد که سرزمین ھجرت (احساء) باشد. گمان می

آن را  ۀوضعیت جغرافیایی حبشه طوری بود که انتشار دعوت و گسترش سلط -۲
 کرد. بر جھان دچار مشکل می

                                           
 .۱۸۸الھجرة االولی فی االسالم، ص  -١
 .۳، ص ۸الطبقات، ج  -٢
 .۷۰۷ × ۷۰۶السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیه، د. مھدی رزق الله، ص  -٣
 .۱۸۸الھجرة االولی، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٦٠

 

عربی و مکه و مدینه برای نزول وحی و مرکز حرکت دین اتفاقی  ۀتخاب جزیران -۳
 .١ھای زیادی انتخاب شده بودند نبود؛ بلکه به خاطر برخورداری از ویژگی

اند، در کنار  داد تا دینی که به آن گرویده محیط حبشه به مسلمانان اجازه نمی -۴
کردند،  فرمانروایی میھا که بر مسیحیت در جھان  مسیحیت رشد کند و رومی

 .٢دادند ھا نمی ای به حبشی چنین اجازه
ھا اثر به سزایی  ھجرت به حبشه در کاستن جایگاه قریشیان نزد سایر عرب -۲۳

 ۀشد؛ چون محیط و جامع حامالن محکوم می داشت و موضع قریش در برابردعوت و
نده و ھمسایه افتخار آن عصرعرب به پناه دادن فرد بیگانه و ناآشنا و گرامیداشت پناھ

نمودند و از انجام ندادن این امور به خاطر  کرد و در این کار با یکدیگر رقابت می می
جستند؛ در حالی که با ھجرت مسلمانان به حبشه این نکته  ننگ و عار، دوری می

ھا از قریشیان سبقت گرفتند؛ چراکه آنان کسانی  اثبات گردیدکه در این زمینه حبشی
مردم و از ضعیفان و از غربای قریش را پناه دادند که قریش آنھا را طرد کرده از اشراف 

 .٣و با آنھا بدرفتاری نموده بودند

                                           
 .۱۷۰، ۱۶۹الغرباء االولون، ص  -١
 .۳۲۰الھجرة فی القرآن الکریم، ص  × ۱۶۱تا  ۱۵۶، ص اضواء علی الھجرة -٢
 .۱۷۱ - ۱۷۰الغرباء االولون، ص  -٣



 
 
 
 

 فصل سوم
 سال اندوه و رنج و آزمون جانکاه طائف

 وفات ابوطالب -۱
طالب در آخر سال دھم بعثت، ابوطالب  شعب ابی ۀبعد از پایان محاصر

کرد و در صورت قصد سوء به ایشان  .ابوطالب پیامبر خدا را حمایت می١درگذشت
 .٣داد و او را یاری می ٢شد خشمگین می

 ل وفات خدیجه -۲
المؤمنین خدیجه سه سال قبل از ھجرت به مدینه در سال وفات ابوطالب،  ام

و خدیجه اندوه و غم رسول خدا به خاطر از دست دادن  . با وفات ابوطالب٤درگذشت
رفتند، چندبرابر شد. ابوطالب  ھای دعوت و حرکت وی به شمار می این دو که از پایه

کرد و خدیجه،  دفاع می ج پشتیبان خارجی بود که در برابر قوم از پیامبر اکرم
کاست. بنابراین، پس  میپشتیبان داخلی ایشان بود که از دشواری بحرانھا و رنجھایش 

جرأت کردند و آزارھایی به او  ج از مرگ ابوطالب کافران قریش، بر پیامبر اکرم
. بدین ٥رساندند که در دوران حیات ابوطالب خیال چنان کارھایی را نداشتند می

آغاز گردید که در این مرحله به  ج دشواری درزندگی پیامبر اکرم ۀصورت مرحل
دعوت، تنھا  ۀزمونھا و رنجھای زیادی مواجه شد؛ چون در عرصمشکالت و سختیھا و آ

مانده بود و یاوری جز خدا نداشت؛ با وجود این به رساندن پیام پروردگارش به مردم 

                                           
 .۱۹۴، ص ۷فتح الباری، ج  -١
 .۱۹۳ھمان، ص  -٢
 .۱۹۵، ص ۱صحیح مسلم، ج  -٣
 .۱۸۵ھمان، ص  -٤
 .۳۴محنة المسلمین فی العھد المکی، ص  -٥



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٦٢

 

ھمچنان ادامه داد و در این راستا رنجھایی را تحمل نمود که کوھھا توان تحمل آن را 
ھر خودش که در آن رشد کرده ندارند و وقتی سختیھا و آزمونھا بر آن حضرت در ش

شناختند به اوج خود رسید، تصمیم گرفت تا به  بود و در میان قومش که ھمه او را می
شھری دیگر و نزد قومی دیگر برود و دعوت خود را به آنھا ارائه دھد به امید اینکه آنھا 

ئف را که آنچه را او از سوی خدا برایشان آورده بود، بپذیرند. برای این منظور راه طا
 .١ترین شھر به مکه بود، در پیش گرفت نزدیک

 سفر رسول خدا به طائف
پیامبر خدا در امر دعوت، پیامبران قبل از خود را الگو قرار داده بود، به عنوان مثال 

 سوی عمر خود را صرف دعوت قوم خود به حضرت نوح حدود نھصد و پنجاه سال از
 گوید: خدا نمود؛ چنانکه قرآن می

ۡلَف  فَلَبَِث �ِيِهمۡ ﴿
َ
 .]۱۴بوت: ک[العن ﴾َ�ٗما َ�ِۡس�َ  إِ�َّ  َسَنةٍ  �

ر ھای مختلف تکرا داد و آن را به شیوه ھای طوالنی او فقط دعوت می در این سال
 گوید: نمود؛ چنانکه قرآن می می

﴿ ٓ ا رَۡسۡلَنا إِ�َّ
َ
ِ�مٞ  قَۡوِمهِۦٓ  إَِ�ٰ  نُوًحا أ

َ
�َِيُهۡم َعَذاٌب أ

ۡ
ن يَأ

َ
نِذۡر قَۡوَمَك ِمن َ�ۡبِل أ

َ
ۡن أ

َ
 ١أ

بِ�ٌ  ِن  ٢قَاَل َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ لَُ�ۡم نَِذيٞر مُّ
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ِطيُعونِ  �َُّقوهُ ٱوَ  �َّ

َ
َ�ۡغفِۡر  ٣َوأ

َجَل 
َ
� إِنَّ أ َس�ًّ َجٖل مُّ

َ
رُۡ�ۡم إَِ�ٰٓ أ ِ ٱلَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َوُ�َؤّخِ ُرۚ  �َّ إَِذا َجآَء َ� يَُؤخَّ

فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَ�ٓءِٓي  ٥قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َدَعۡوُت قَۡوِ� َ�ۡٗ� َوَ�َهاٗر� ٤لَۡو ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم وَ  ٦إِ�َّ فَِراٗر�

َ
ْ أ ْ ٱ�ّ�ِ ُ�ََّما َدَعۡوُ�ُهۡم ِ�َۡغِفَر لَُهۡم َجَعلُٓوا  ۡسَتۡغَشۡوا

واْ وَ  ُّ�َ
َ
ْ ٱ�َِياَ�ُهۡم َوأ وا ۡعلَنُت  ٨ُ�مَّ إِّ�ِ َدَعۡوُ�ُهۡم ِجَهاٗر� ٧ۡستِۡكَباٗر�ٱ ۡسَتۡكَ�ُ

َ
ٓ أ ُ�مَّ إِّ�ِ

اٗر� ۡرُت لَُهۡم إِۡ�َ َ�ۡ
َ
ْ ٱَ�ُقۡلُت  ٩لَُهۡم َوأ اٗر� ۥَر�َُّ�ۡم إِنَّهُ  ۡسَتۡغفُِروا [نوح:  ﴾١٠َ�َن َ�فَّ

۱-۱۰[. 
این زمان طوالنی، نوح از دعوت به سوی خدا بازنایستاد وازھمت  رغم گذشت علی

اندیشی او در استفاده از اوقات و  او در رساندن رسالتش کاسته نشد و بینش و چاره
 گوید: ھای گوناگون ضعیف نگردید؛ چنانکه آلوسی در تفسیر خود می شیوه

                                           
 .۶۵تا  ۳۶ھمان، ص  -١



 ٤٦٣  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

 .]۵[نوح:  ﴾قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َدَعۡوُت قَۡوِ� ﴿
 .»پروردگار، من قوم خود را به طاعت و ایمان فرا خواندم«

 .]۵[نوح:  ﴾َوَ�َهاٗر� ٗ� َ�ۡ ﴿
 .»شب و روز و بدون وقفه این کار را کردم«

 ده و قبل از آن تکرار نموده است:آنگاه رویگردانی و اصرار آنھا را بر کفر بیان نمو

﴿ ٓ ۡعلَنُت  ُ�مَّ إِّ�ِ
َ
ۡرُت  لَُهمۡ  أ َ�ۡ

َ
اٗر� لَُهمۡ  َوأ  .]۹[نوح:  ﴾٩إِۡ�َ

 .»ھای گوناگون دعوت دادم آنھا را بار بار به صورتھای مختلف و شیوه«
 و این بیانگر تعمیم صورتھای دعوت است بعد از آنکه فراگیر بوده است.

 الھی: ۀو فرمود

 .]۸[نوح:  ﴾٨ِجَهاٗر� ُ�ُهمۡ ُ�مَّ إِّ�ِ َدَعوۡ ﴿
 .»سپس آنھا را آشکارا دعوت دادم«

این موضوع است که آشکارا دعوت دادن بر دعوت پنھانی و سری مقدم و بیانگر 
تر است برای کسی که ھدفش اجابت باشد و این  برتری دارد و دعوت علنی شایسته

١گردد؛ چون دقت وتوجه مدعو را ھمراه دارد بیشتر باعث اجابت می
. 

کرد. او به  میھای متنوع و گوناگونی در دعوت استفاده  پیامبر خدا نیز از شیوه
داد و به  آمیز و ھم در ضمن جنگ دعوت می صورت پنھانی و علنی و به صورت مسالمت

کرد. ھمچنین داستانھای  صورت جمعی و فردی و در سفر و اقامت ابالغ رسالت می
ھای روشنگری با  نمود و از وسیله کرد و مثالھایی بیان می گذشتگان را حکایت می

داد  نمود و مژده می کرد و نیز تشویق می ه استفاده میکشیدن خط روی زمین و غیر
ترساند. به ھر حال ایشان در ھر لحظه و در ھر حال و با  داد و می ضمن آنکه بیم می

رود، سپس خود را به  و اینک به طائف می ٢ھای گوناگون، اھل مکه را دعوت داد شیوه
را شایسته نیست در مراحل نماید؛ زی دارد و بعد از آن، ھجرت می ھا عرضه می قبیله

 بایست تا آخر عمر امر دعوت را ادامه بدھد. دعوت تا خبری صورت گیرد و می
ثقیف  ۀنمود؛ او از قبیل آن حضرت برای ایجاد مرکز جدیدی برای دعوت، تالش می

                                           
 .۸۹، ص ۱۰تفسیر آلوسی، ج  -١
 .۱۲۳، بادحدح، ص مقومات الدعوة والداعیة -٢
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ھایشان را فرستادند تا او را سنگ بزنند و در  کمک خواست، اما ثقیف نپذیرفت و بچه
طائف با عداس که نصرانی بود مالقات کرد و مسلمان شد. واقدی تاریخ راه بازگشت از 

سفر طائف را شوال سال دھم بعثت و بعد از مرگ ابوطالب و خدیجه بیان کرده و گفته 
١مدت اقامت آن حضرت در طائف ده روز بوده است :است

. 

 دالیل انتخاب شھر طائف برای دعوت -۱
آمد. قریش در طائف  قریش به حساب می ای استراتژیک برای سران طائف منطقه

اھدافی داشتند که به آن چشم طمع دوخته بودند و در گذشته تالش زیادی برای 
تصرف طائف انجام داده بودند و برای این منظور به وادی وج یورش بردند؛ چون 
درختان و کشتزارھای فراوانی داشت تا اینکه ثقیف از قریش احساس ترس نمود و با 

. بسیاری از ٢دوس را نیز در شمار آنھا قرار داد یمان دوستی بست و قبیله بنیآنھا پ
کردند؛  ثروتمندان مکه در طائف امالکی داشتند و فصل تابستان را در آنجا سپری می

ای با طائف داشتند ھمان  ھاشم و عبدشمس ارتباط دائمی و گسترده بنی ۀبه ویژه قبیل
رکی با ثقیف داشتند بنابراین، حرکت رسول خدا به طور که بنی مخزوم منافع مالی مشت

ای  توانست در طائف نفوذ نماید و قبیله طائف، حرکتی حساب شده بود؛ چون اگر او می
انداخت وامنیت و منافع  داد، این امر عالوه بر آنکه قریش را به ھراس می او را یاری می

صره وتحریم وانزوای قریش از کرد؛ به محا اقتصادی آنھا را به صورت مستقیم تھدید می
بیانگر این مطلب است  ج انجامید و این حرکت سیاسی و دعوتی پیامبر اکرم بیرون می

که ایشان برای تأسیس دولتی مسلمان یا نیروئی که خود را وارد میدان نبرد نماید، از 
در  کرد؛ چون وجود دولت و نیرویی توانمند از وسایل مھم اسباب و و سایل استفاده می

با رسیدن به طائف، مستقیمًا به  ج رساندن دعوت خدا به مردم است. پیامبر اکرم
٣گیری سیاسی رفت مرکز قدرت و تصمیم

. 

 گیری طائف رھبری و نیروی تصمیم -۲
پیمانانشان بر طائف مسلط بودند و رھبری آن را برعھده داشتند و  مالک و ھم بنی

ه بود؛ عالوه بر آن رھبری سیاسی و ریاست امور مذھبی نیز در دست این دوگرو

                                           
 .۱۸۵، ص ۱، ج ه نقل از السیرة النبویة الصحیحیةب ۲۲۱، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -١
 .۳۷۳، ص ۴، ج حیح بخاری، کتاب الکفالةشرح عسقالنی بر ص -٢
 .۱۷۴اصول الفکر السیاسی، ص  -٣
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ارتباطات فراشھری و اقتصادی را نیز در دست داشتند، اما با وجود این آنھا در 
ھا بود و بیش از وضعیتی نبودند که بتوانند از طائف که سرسبزترین سرزمین عرب

شد دفاع نمایند  کرد و چشم طمع به آن دوخته می جاھای دیگر، جلب توجه می
عامر در ھراس  مالک و ھم پیمانانشان از طرف قبیله ھوازن و قریش و بنی بنی بنابراین،

بودند و اینھا قبایل قدرتمندی بودند که توانایی غارت و به یغما بردن اموال و امالک را 
آمیز و حفظ استقرار  داشتند. بنابراین، رھبران طائف، سیاست صلح و رفتار و مسالمت

ھا در پیش گرفته بودند و این ھمان راھی  راردادھا و پیمانو ثبات سیاسی را از طریق ق
مالک ھم  بود که قریش به عنوان راھبردی سیاسی برای خود برگزیده بود؛ پس بنی

برای درامان بودن از شر ھوازن و ھم برای تحکیم روابط خود با آنان و از طرفی با 
١مان باشندبست تا از سوی آنھا درا ھا رابطه داشت و پیمان میقریشی

. 
دانست که در  خبر نبود و می ھا بی رسول خدا با سفر به طائف از این روابط و پیمان

طائف، قدرت و نیرویی منسجم و متحد وجود ندارد و قدرت براساس قراردادی داخلی 
تر در بیرون طائف  ای قوی بین دو قبیله تقسیم شده است و ھر یک از آنھا به قبیله

صاحب  ۀتوانست حمایت یکی از این دو قبیل می ج اگر پیامبر اکرموابسته ھستند؛ پس 
آورد، چنین امری در میزان نیروھای سیاسی اثر بزرگی  قدرت در طائف را به دست می

نمود، به راستی برنامه و  توانست حمایت ھمپیمانان قریش را کسب می داشت و اگر می
این امر ناممکن نبود؛ چراکه رسول  داد و رسید و نتیجه می تعالیم او به کمال خود می

دانست که بیشتر دوستی این اردوگاه با قریش براساس ترس از آنھا است و باور  خدا می
با این برآورد و  ج ھا دارد و پیامبر اکرم تری در این پیمان مذھبی و دینی نقش کم

مرو بن ارزیابی از اوضاع سیاسی طائف وقتی وارد طائف شد، در آغاز نزد فرزندان ع
 ۀمالک که با قبیل عمیر که برقرارکنندگان رابطه و پیمان با قریش بودند رفت و نزد بنی

وقتی پیامبر « :گوید . ابن ھشام در سیره خود می٢ھوازن پیمان دوستی داشتند نرفت
ثقیف رفت که در آن روز سران و اشراف  ۀبه طائف رسید نزد افرادی از قبیل ج اکرم

رفتند و آنھا سه برادر به نامھای عبدیالیل بن عمرو، مسعود بن  آن قبیله به شمار می

                                           
 ھمان. -١
 .۱۷۵ھمان، ص  -٢
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. آن ١بنو جمح بود ۀعمرو و حبیب بن عمرو بودند. زن یکی از آنان قریشی و از قبیل
احتیاط حضرت با آنھا دیدار کرد، اما فرزندان عمرو بسیار ترسو بودند و خیلی 

خردی و  را نپذیرفتند؛ بلکه نھایت بی ج کردند، از این رو دعوت پیامبر اکرم می
 ادب را با او روا داشتند. گستاخی و بی

پیامبر خدا در حالی که از آنھا ناامید شده بود برخاست و به آنان گفت: وقتی چنین 
این عقیده بود که اطالع بر  ج ؛ چراکه پیامبر اکرم٢کردید، ماجرای سفر مرا پنھان دارید

خواست این  آورد. از این رو می قریش از این موضوع، موجبات تحریک آنان را فراھم می
بنا  ج و پیامبر اکرم ٣ارتباطات پنھانی انجام شود و تحرکات او برای قریش آشکار نگردد

 پرھیز و احتیاط را رعایت نماید: نمود تا جوانب به دالیل ذیل سعی می
خواھد به جایی دور  مکه پیاده بیرون رفت تا قریش گمان نبرد که او میاز  × الف

انگیخت و  کرد، شبھات و تردیدھایی را برمی برود؛ چون اگر او با سواری حرکت می
فرت او قریش براساس این حدس که قصد مسافرت به خارج از مکه را دارد، از مسا

 آوردند. ممانعت به عمل می
زید را به عنوان رفیق سفر خود انتخاب کرد؛ زیرا زید  ج پیامبر اکرم × ب

داد؛ چون  دید، شک و تردیدی به خود راه نمی پیامبر بود و اگر کسی او را می ۀپسرخواند
زید  ج روابط محکم و بسیار نزدیکی داشت و از طرفی پیامبر اکرم ج زید با پیامبر اکرم

دانست و زید مورد  صداقت او را خوب میشناخت و اخالص و امانتداری و  را کامًال می
در ھمراھی به او اعتماد نمود و  ج نمود و پیامبر اکرم اطمینان بود و رازی را افشا نمی

او نیز جوانمردی و رفاقت خویش را چه قبل از اینکه مورد اصابت قرار گیرد و یا زخمی 
 ن حضرت کرده بود.د را سپر بالی آگردد و یا بعد از آن به اثبات رساند؛ چراکه خو

برخورد و رفتار زشت و ھمراه با تمسخر و استھزاء رھبران  ج پیامبر اکرم × ج
طائف را تحمل نمود و خشمگین نشد؛ بلکه از آنھا خواست تا ماجرای سفر او را پنھان 

گاه می گردیدند، نه  دارند و این اقدامی محتاطانه بود؛ چون اگر قریش از این ارتباط آ
گرفتند؛ بلکه ممکن بود به شکنجه و جفای خود شدت  به باد مسخره میتنھا او را 

                                           
 .۷۸، ص ۲سیره ابن ھشام، ج  -١
 ھمان. -٢
 اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی. -٣
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١بدھند و بکوشند تا حرکت او را در مکه و خارج از آن کنترل نمایند
. 

 تضرع و دعا -۳
 ج ای بودند، خبر مسافرت پیامبر اکرم ھای پست و فرومایهاز آنجا که بنو عمرو انسان

خردان و بردگان خود را واداشتند که او را ناسزا  بیبه طائف را پنھان نکردند؛ بلکه 
ھایش آغشته به خون گردید و گویند و چنان سنگ زدند که پاھایش خونین و کفش

خون پاکش در سرزمین طائف به زمین ریخت و آنھا ھمچنان به ناسزا گفتن و سنگ 
و شیبه فرزندان زدن ادامه دادند تا اینکه آنھا را مجبور کردند تا به دیوار باغ عتبه 

 ربیعه پناه ببرند.
نپسندیدند که نزد آنھا بنشیند  ج عتبه و شیبه آن جا بودند، اما پیامبر اکرم

جا نشستند و آن دسته از  به سایه درخت انگوری رفتند و آن بنابراین، ھمراه زید
خردان و اراذل و اوباش ثقیف از تعقیب دست برداشتند. پیامبر و زید  سبکسران و بی

زیر سایه درخت نشستند تا استراحت نمایند. با وجود اینکه پسران ربیعه برخورد 
، دیدند، اما ھیچ عکس العمل و اقدامی انجام ج سبکسران اھل طائف را با پیامبر اکرم

با حالتی خسته و اندوھگین و سرشار از حزن و اندوه به  ج ندادند و پیامبر اکرم
 خواست:ار متوجه شد و از او چنین پروردگ

پروردگارا! از ناتوانی خود و از کمی چاره در کار خویش و از خفت وخواری ام در 
ترین مھربانان! تو پروردگار مستضعفان و  کنم. ای مھربان نزد مردمان به تو شکایت می

ای که بر من پرخاش نماید یا به  گذاری؟ به بیگانه پروردگار منی. مرا به چه کسی وا می
ای؟ اگر تو بر من خشم نگیری من ھیچ باکی  مور مرا به او سپردهدشمنی که زمام ا

ندارم، اما آسایش و آرامشی که برایم عنایت فرمایی، برای من گواراتر و سازگارتر است. 
به نور جمال تو که تاریکیھا بدان روشن شده و کار دنیا و آخرت با آن سامان یافته 

بر من فرود بیاید یا ناخشنودی تو شامل حال برم از اینکه خشم تو  است، به تو پناه می
من گردد و ھر چه خواھی مرا عتاب کن تا سرانجام از من خشنود گردی. ھیچ کس را 

٢»ان و نیرویی نیست مگر از جانب توجز تو تو
. 

                                           
 .۱۱۰ × ۱۰۹والحذر، ص  السیرة النبویة جوانب الحیطة -١
داند و  ضعیف می ۱۸۶، ص ۱السیرة النبویة الصحیحة، ج دکتر ضیاء العمری این حدیث را در کتاب  -٢

داند و بیان نموده است که حدیث شاھدی دارد که آن را تقویت  آن را صحیح میابراھیم العلی 
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توحیدی رسول خدا و  ۀبا خداوند به عمق عقید ج براساس مناجات پیامبر اکرم
شویم؛ چراکه او به سبب این اندوه فراگیر و  میزان پاکباختگی او برای خدا، متوجه می

درپی احساس ننمود که اذیت و آزار را از خود دور نماید و یا برای خود زندگی آرام  پی
ھا چون در راه خدا بود، برای او  این شکنجه ۀھمراه با ناز و نعمت بخواھد؛ بلکه ھم

ھراسید که مبادا او در کاری از کارھای  شیرین بود اما او از خشم پروردگارش می
گاھانه کوتاھی کرده باشد و آن گاه در معرض خشم و نارضایتی پروردگار  دعوت، ناآ
قرار گیرد؛ چراکه رضایت و خشنودی خداوند باالترین ھدف وی بود و از آنجا که این 

بایست در  ھا می  خواسته ۀاش بر آن بود که ھم ھدف، ھدفی مھم و اساسی بود، عقیده
آن رضامندی و  ۀجھت تحقق آن مسخر گردند بنابراین، ھر مصیبت و بالیی که نتیج

گردد؛  خشنودی پروردگار را در پی داشته باشد، نعمت و رفاھی بزرگ محسوب می

پس  »هللاوالحول والقوة اال با«سپس آن حضرت دعایش را با این کلمه به پایان رساند: 
مؤمن بدون اذن و اراده و یاری خداوند توانایی متحول شدن از حالت سختی به حالت 

تواند وضعیت ترس را به وضعیت امنیت مبدل نماید و نیز  آسایش را ندارد و نمی
١ھا را ندارد ھا و تحمل ناپسندی توانایی رویارویی با سختی

. 
زمینه حمایت انسان و محقق نمودن ھاست و در  ترین عبادت گمان دعا از بزرگ بی

امنیت او، سالحی کارساز است؛ زیرا انسان ھر چند ھوشیار و خردمند باشد، ھمواره در 
ھا و مواضعی  معرض لغزشھا و شکست قرار دارد و چه بسا انسان مسلمان در موقعیت

لی بیابد، ح ماند و برای اینکه راه شود که کامًال از تدبیر و اندیشیدن باز می گرفتار می
 ای ندارد. جز اینکه با دعا به خدا پناه ببرد، چاره

بعد از اینکه اھل طائف او را مورد اذیت و آزار و مسخره قرار دادند و  ج پیامبر اکرم
او را از شھر خود بیرون نمودند و حیران وافسرده شده بود، با دعا به خدا پناه برد و 

 ۀانیان پیام اجابت توسط جبریل و فرشتبعد از اتمام دعایش از سوی پروردگار جھ
٢کوھھا نازل گردید

. 
                                                                                                       

آن را ذکر نموده  ۱۳۶نماید بنابراین، آن را صحیح دانسته و در کتاب صحیح السیرة النبویة، ص  می
گوید : حدیث با ھر دو طریق  است و دکتر عبدالرحمان استاد حدیث و علوم حدیث دانشگاه ازھر می

 تخریج کرده است. ۳۸، ص در کتاب الھجرة النبویة المبارکة د قبول است و طرق آن راقوی و مور
 .۲۰، ص ۳التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۱۱۳ × ۱۱۲السیرة النبویة جوانب الحیطه و الحذر، ص  -٢
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 نسبت به امت ج مھربانی و شفقت پیامبر اکرم -۴
رسد و  مھربانی و شفقت بزرگ او که در مواقع دشوار که رنج به آخرین حد خود می

آورد تا  آورد تا سختی و سنگدلی بنماید و بر سینه و دل فشار می برانسان فشار می
١شد خالی کند، نمایان میعقده 

. 
آیا روزی بر تو آمده است  :پرسید ج روایت است که از پیامبر اکرم لاز عایشه

ترین آنھا روز عقبه  ام و سخت تر باشد؟ فرمود: از قوم تو آزارھایی دیده که از ُاحد سخت
بود؛ آن گاه که خود را بر عبد یا لیل بن عبد کالل عرضه داشتم و او بدانچه از او 

 خواستم پاسخ مثبت نداد؛ پس من در حالی که اندوھگین بودم راه خویش را در می
پیش گرفتم و ھمچنان اندوھناک بودم تا به قرن الثعالب رسیدم. پس سر خویش را 
بلند کردم و ناگھان در آسمان ابری دیدم که بر سرم سایه افکنده است، به آن نیک 
نگریستم، دیدم جبرئیل است. مرا ندا داد و گفت: خداوند پاسخ قومت را با تو شنید و 

خواھی فرمان  تو فرستاده است تا او را به آنچه می کوھھا را نزد ۀاینک خداوند فرشت
اگر  :کوھھا مرا ندا داد و بر من سالم کرد و گفت ۀدھی. در این ھنگام فرشت

فرمود: من امید  ج خواھی، دو کوه اطراف مکه را بر سرشان فرو آورم. پیامبر اکرم می
تنھا خدا را بپرستند  آن دارم که خداوند از نسل این مردم کسانی را به وجود بیاورد که

٢و با او چیزی را شریک نسازند
. 

پیامبر خدا در جنگ احد از نظر جسمی آسیب بیشتری دیده بود، اما از نظر روانی 
ای که بر اثر آن  تر بود به گونه آسیب و رنجی که در روز طائف دیده بود، بیشتر و سخت

 بود.از طائف تا قرن الثعالب این موضوع ذھنش را مشغول کرده 

 ھای تغییر شیوه -۵
کوھھا این بود که دو کوه اطراف طائف را بر سرشان فرود آورد تا  ۀپیشنھاد فرشت

 :فرماید ردند؛ چنانکه خداوند میبه کلی مانند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط، نابود گ

َخۡذنَا بَِذ�بِهِ ﴿
َ
َخَذتُۡه  ۦۖ فَُ�ًّ أ

َ
ۡن أ رَۡسۡلَنا َعلَۡيهِ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مَّ

َ
ۡن أ ۡيَحةُ ٱفَِمۡنُهم مَّ  لصَّ

ۡن َخَسۡفَنا بِهِ  �َض ٱَوِمۡنُهم مَّ
َ
ۡغَرۡ�َناۚ َوَما َ�َن  ۡ�

َ
ۡن أ ُ ٱَوِمۡنُهم مَّ ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن  �َّ

                                           
 .۷۶مقومات الداعیه الناجح، ص  -١
 .۳۲۳۱صحیح بخاری، شماره -٢
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نُفَسُهۡم �َ 
َ
 .]۴۰بوت: ک[العن ﴾٤٠ۡظلُِمونَ َ�نُٓواْ أ

ھر یک از آنھا را به گناھشان مواخذه کردیم؛ پس بر برخی از آنان طوفان  ما«
ریزه فرستادیم و بعضی از آنھا را صدای (ھولناک) فرا گرفت و برخی از ایشان را  سنگ

به زمین فرو بردیم و برخی دیگر را در دریا غرق ساختیم. خدا ھرگز به آنھا ستم نکرد؛ 

 .»ندبلکه خودشان به خویشتن ظلم نمود
ھجرت و دور شدن  ۀھادی دیگر ھم ارائه شد و آن عبارت بود از ادام در اینجا پیشن

از مکه و طائف که اھالی آنھا کافر بودند؛ زیرا مردم مکه او را بیرون کرده بودند و اھل 
طائف او را خوار کردند. این پیشنھاد از طرف زید بن حارثه به پیامبر ارائه شد. ابن قیم 

پیامبر خدا بعد از آنکه در طائف یاور و مددرسانی نیافت، به ھمراه غالمش، « :گوید می
نمود، به سوی  حارثه، با حالتی اندوھگین در حالی که دعای مشھور طائف را می زیدبن

ھای  خواھد کوه ھا را نزد او فرستاد که اگر می کوه ۀمکه بازگشت. پروردگارش، فرشت
فرمود: در مورد آنھا  ج فرود آورد، اما پیامبر اکرماطراف طائف را بر سر اھل طائف 

کنم شاید خداوند از نسل آنھا کسانی را به وجود بیاورد که فقط خدا را  تحمل می
چند روزی در نخله اقامت گزید،  ج بپرستند و چیزی را شریک او نسازند. پیامبر اکرم

(قریش) تو را بیرون  شوی و حال آنکه آنھا زید به او گفت: چگونه بر آنھا وارد می
اند و بیرون رفتی تا کمک بجویی، ولی کمک کرده نشدی (در طائف). فرمود: ای  کرده

بینی راھی خواھد گشود و خداوند دینش را یاری خواھد  زید، خداوند برای آنچه می
 .١»امبرش را پیروز خواھد گرداند... کرد و پی

بر نابودی مردم طائف را ھا مبنی  آن حضرت پیشنھاد جبرئیل و فرشته کوه
گیری یا ھجرت مستمر امتناع ورزید و با نور ایمان به آینده  گوشه ۀنپذیرفت و از اندیش

نگریست و تصمیم گرفت تا بار دیگر به مکه که اھالی آن کافر بودند، وارد شود تا جھاد 
ید و سوی توح اش برای دعوت به اش را ادامه دھد و از تمام توانایی مبارک و فرخنده

با پیشنھاد دو روش فوق مجذوب و شیفته  ج پرستی استفاده نماید. پیامبر اکرم یگانه
جایگزینی که بر آن مصمم بود را در پیش گرفت و آن  ۀبلکه او شیو و حیران نگردید؛

ای بود که براساس وارد شدن به مکه که اھالی آن کافر بودند، استوار بود و در  شیوه
نشینی از مکه مدنظر نبود و براساس این راھبرد باید در  قباین شیوه دور شدن و ع

                                           
 .۴۶، ص ۲زادالمعاد، ج  -١
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سرزمینی که کافران در آن ھستند وجود خود را حفظ کرد واز مراکز و روابط آن 
ھای آن را خنثی کرد تا جامعه مؤمنانی که از درون  برداری نمود و اھداف و نقشه بھره

خواست از صلب  عنی، پیامبر میاین جامعه متولد خواھد شد با این امور پرورش یابند؛ ی
جنگند، متولد گردد؛ پس در اینجا به  کافران، نسلھایی از مسلمانانی که در راه خدا می

به آینده دوخته شده بود و نگاه به آینده به معنی  ج صورت روشن نگاه پیامبر اکرم
 .١نشینی و نپرداختن به حال نبود عقب

وارد مکه شود، اما وارد شدن به مکه در تصمیم گرفت برای بار دوم  ج پیامبر خدا
از طائف از  ج خطر نبود؛ چراکه بیرون راندن پیامبر اکرم این مرحله کاری ساده و بی

آمد و آنھا بیشتر بر آزار  نظر مردم مکه شکست بزرگی برای مسلمانان به شمار می
ابراین، مسلمانان جرأت یافتند تصمیم گرفتند به سبکسری و حماقت خود بیفزایند بن

در این فکر افتاد که این بار مکه را به جای اینکه از بیرون تحت  ج پیامبر اکرم
ھای قریش  محاصره قرار دھد، از داخل با یک قیام و شورش مواجه نماید و از میان تیره

 .٢آنان به دعوت و تبلیغ اسالم بپردازد ۀبا افرادی پیمان ببندد تا به وسیل
سپس رسول خدا وقتی از طائف برگشت و «گوید:  می ادزادالمعابن قیم در کتاب 

اھل طائف به وی پاسخ مثبت ندادند، به حراء رفت و کسی را نزد اخنس بن شریق 
پیمان کسی دیگر را  پیمان ھستم و ھم فرستاد تا او را امان دھد. اخنس گفت: من ھم

 :ه او گفتتواند پناه بدھد؛ پس کسی را نزد سھیل بن عمرو فرستاد. سھیل ب نمی
دھند؛ سپس مردی از خزاعه را نزد  عامر دشمنان و مخالفان بنوکعب را پناه نمی بنی

توانم در پناه تو  بنی نوفل فرستاد و گفت به او بگو آیا می ۀمطعم بن عدی سردار قبیل
بله و فرزندان قومش را فرا خواند و گفت سالح برگیرید و  :وارد مکه شوم؟ مطعم گفت

 ج ام. پیامبر اکرم کعبه کمین بگیرید؛ زیرا من محمد را پناه داده ۀدر چھار گوش
ھمراه زید بن حارثه وارد مکه شد تا اینکه به مسجدالحرام رسید. مطعم بر شتر خود 

ام؛ پس کسی او را تحقیر  ای گروه قریش! من محمد را پناه داده«ایستاد و ندا در داد: 
و آن را استالم کرد ودو رکعت نماز خواند و  به حجر االسود آمد ج نکند. پیامبر اکرم

اش برگشت و مطعم بن عدی به اتفاق فرزندانش با اسلحه از آن حضرت  به خانه

                                           
 .۱۷۶اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی، ص  -١
 .۱۷۸ × ۱۷۷ھمان، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٧٢

 

 .١»خویش درآمدند ۀکردند تا به خان یمراقبت م
خود از  ۀبا توجه به آشنایی با آداب و رسوم و سنتھای قوم و قبیل ج پیامبر اکرم

نماید  افرادی ھمچون اخنس و سھیل امان خواست و این امر داللت بر این موضوع می
 .٢که آنان او را امان خواھند داد

جدید و تغییر اوضاع به جای اینکه  ۀبنا به در پیش گرفتن برنام ج پیامبر اکرم
اران شکست خورده و پنھانی وارد مکه شود در حالی وارد مکه شد که سرداری از سرد

کرد؛ چرا که پیامبر خدا مردی از خزاعه را به  قریش در مأل عام از او پاسداری می
انگیز و  نمود و این دو انتخاب بیانگر مھارت سیاسی حیرت عنوان فرستاده خود انتخاب 

گاھی تاریخی و دیپلماسی عمیقی ھستند؛ چون نوفل، پدر بزرگ قبیل بنی نوفل که  ۀآ
 ج ی به عھده داشت با عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر اکرمرھبری آن را مطعم بن عد

ھایی متعلق به عبدالمطلب حمله برد و آن را به زور  درگیر جنگ بود. او به زمین
تصاحب کرد. عبدالمطلب ناراحت شد و از قومش خواست تا به یاری او برخیزند، اما 

جار از قبیله خزرج اش یعنی بنی ن ھیچ کس برنخاست بنابراین، او به بستگان مادری
ای سرود و نزد آنان فرستاد و در این قصیده از آنھا خواست تا او را یاری نمایند.  قصیده

اند جمع زیادی از آنھا به کمک عبدالمطلب آمدند و شترھایشان را در اطراف  گفته
کعبه خواباندند و تیرکمانھا را به دوش گرفتند و سپرھا را به خود آویختند. وقتی نوفل 

اند. پس با او سخن گفتند و  اینھا برای برپا کردن شر به اینجا آمده :آنھا را دید گفت
خزرج،  ھای عبدالمطلب را به او بازگرداند. وقتی بنی نوفل از آنھا ترسید و دارایی

عبدالمطلب را یاری کردند، خزاعه در حالی که تدارکات جنگ را دیده بودند، گفتند: به 
تر و زیباتر و شکیباتر از این انسان  وادی کسی را خوش چھره خدا سوگند که در این

خزرج او را یاری کردند و ھمان  ۀاش از قبیل ایم. بستگان مادری (عبدالمطلب) ندیده
گونه که آنھا با او نسبت دارند ما ھم با او خویشاوند ھستیم؛ زیرا پدربزرگش، عبدمناف، 

اعه بوده است و اگر ما کوششی برای پسر یکی از دختران حلیل بن حبشیه سردار خز
شدیم، به نفع ما بود.  پیمان می نمودیم و با او ھم داشتیم و او را یاری می او مبذول می

خویشاوندی  ۀبنابراین، سران خزاعه نزد عبدالمطلب آمدند و گفتند: ای اباالحارث! رابط

                                           
 .۴۷، ص ۲زادالمعاد، ج -١
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تو ھستیم و  ۀایتو با ما به ھمان نسبتی است که با بنی نجار داری. ما اکنون ھمس
ھایی را که در دل برخی از ما بوده است از میان برداشته است؛ پس بیا با  روزگار، کینه

ھم، پیمان ببندیم. عبدالمطلب این را پسندید و پذیرفت و شتابان از آن استقبال کرد و 
 .١دراین پیمان ھیچ کس از بنی نوفل وعبدشمس حضور نداشتند

نماید.  خی کشمکش میان خزاعه و قریش اشاره میھای تاری مطالب فوق به ریشه
گشت؛ چراکه او با برقراری اتحاد  بن کالب برمی نفرت خزاعه از قریش به دوران قصی

بین قریش موجب گردید تا خزاعه را که در آن روز ریاست کعبه و سرداری عربھا را به 
م نماید تا محل الله بیرون کند و مکه را در میان قریش تقسی  عھده داشت، از بیت

اقامت آنھا باشد بنابراین، ھمواره خزاعه از قریش نفرت داشتند و کشمکش میان 
قریش و عبدالمطلب موجب گردید تا خزاعه با عبدالمطلب پیمان ببندد تا بر اندوه و 

نوفل و بنو عبد شمس در این پیمان داخل نشدند؛ چون این  رنج قریش بیفزاید و بنی
 بود.پیمان برخالف آنان 

نوفل فرستاد، این امر  بنی ۀلذا ھنگامی که پیامبر خدا مردی را نزد سردار قبیل
اشاره روشنی به وقایع تاریخی بود که بیان نمودیم و از طرفی یادآور پیمان قدیم بین 

نوفل و عبدشمس بود تا از این فھمیده شود که پیامبر  عبدالمطلب و خزاعه بر ضد بنی
ماند و او ممکن است به کاری دست بزند که پدر بزرگش  میدر مکه منزوی و تنھا ن

عبدالمطلب کرده است و خزاعه با او پیمان ببندد یا از خزرج کمک بگیرد؛ پس در 
نوفل، التماس و  بن عدی، سردار بنی نزد مطعم ج واقع این گونه نبود که پیامبر اکرم

واپسیھا و نگرانیھای  کرد و دل میخواھش کند تا او را پناه دھد؛ بلکه بیشتر او را تھدید 
در مقابل قریش فقط  ج بن عدی از پیامبر اکرم کرد و حمایت مطعم او را تحریک می

یک بزرگواری و مروت نبود؛ بلکه بیشتر مصلحت و حمایت وضعیت خود قریش مدنظر 
شود و آنھا  نوفل وارد می دیدند محمد در پناه بنی بود و سکوت قریش در حالی که می

نوفل نبود؛  کنند به خاطر ترس از سالحھای بنی را با سالح پاسداری و حمایت می او
 .٢بلکه در حقیقت آنھا از سالح خزاعه و کمان خزرج بیم داشتند

و نیز نباید فراموش کرد که مطعم از جمله افرادی بود که به لغو صحیفه ستمکارانه 

                                           
 تا. ، تحقیق محمد حمیدالله، دارالمعارف، مصر، بی۷۱، ص ۱انساب االشراف، بالذری، ج  -١
 .۱۸۰اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی، ص  -٢
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را مورد سرزنش قرار داد،موضع  اقدام کرد و او فردی بود که پس از آنکه ابوطالب او
 که ابوطالب خطاب به او گفته بود:بسیار خوبی اتخاذ کرد؛ چنان

 يوم نجده يف كم اخذ لـم لـأمطع
 

 والمعظم عنداالمور اجلالئل 
 

 

 .»در امور بزرگ تو را تنھا نگذاشتمای مطعم مگر نه اینکه من در روزھای سخت و «

 نوفالً جزی اهللا عنا عبدشمس و
 

 ١عقوبه رشعا عاجال غريآجل 
 

 

 .»وفل، به ھمین زودی پاداش بد بدھداز طرف ما خدا به عبدشمس و ن«
پیامبر خدا کار مطعم را به خاطر داشت و خطری که او فرزندان و قومش را به 

کرد بنابراین، روزی که در جنگ بدر  خاطر پیامبر در معرض آن قرار داده بود درک می
بود، سپس در مورد اینھا با من  اگر مطعم بن عدی زنده می :فرمودھفتاد نفر اسیرکرد 

 ھای ناسپاسی نیستند. ؛ چون پیامبران انسان٢کردم گفت، آنھا را آزاد می سخن می
ستود و در مدح او اشعار  ھمچنین حسان بن ثابت، شاعر پیامبر، موضع مطعم را می

 سرود. می
به ستایش مطعم بن عدی تأیید موضع حسان بن ثابت را نسبت  ج پیامبر اکرم

مبنی بر اینکه اگر مطعم زنده بود، در مورد  ج کرد و اظھار آمادگی پیامبر اکرم می
نمود، دلیل روشنی است بر اینکه  گفت و او آنھا را آزاد می آزادی اسیران با او سخن می

اعتراف به فضل و خوبی اھل فضل و ستایش آنھا در مقابل کار نیک آنان، گرچه 
 .٣سلمان نباشند از رھنمودھای شریعت اسالم استم

اش را در راستای مصلحت اسالم به  ھای موجود در جامعه پیامبر خدا عرفھا و سنت
گرفت، پس او به ساختار اجتماعی موجود به عنوان حقیقت و واقعیتی تاریخی  کار می

از افراد نبود؛  نگریست و به انسان کافر چنان نگاھی داشت که از دیدگاه او یک فرد می
ھای مختلف  ای اجتماعی به ھم پیوسته با انگیزه بلکه به او به عنوان فردی در شبکه

تواند درخود تحول  نگریست و اینکه انسان دارای فرصت و امکاناتی ھست که می می
گیری و  ایجاد کند و اراده خود را به نیروی اجتماعی مؤثری تبدیل نماید و در تصمیم

کند، سھم و جایگاه به سزایی دارد بنابراین،  رزشھایی که انتخاب مینقض آن طبق ا

                                           
 .۳۶االسالم، ص  يالتحالف السیاسی ف -١
 .۱۱۰، ص ۳، ج ، باب شھود المالئکة۶۴خاری، کتاب الب -٢
 .۳۲، ص ۳التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٣
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مطعم بن عدی یک فرد نبود؛ بلکه او یک جامعه بود و این جامعه با تولد مطعم به 
گردد که در این جامعه  وجود نیامده بود؛ بلکه وجود آن به تاریخی قدیمی و کھن برمی

یز پرداختند و اگر اکنون تمام افراد آم ارزشھای توحیدی به کشمکش با ارزشھای شرک
یک جامعه کافر ھستند به معنی این نیست که استفاده از آنان و آماده کردن آنان برای 

 .١بازگشت به ایمان و توحید امکان ندارد

 ھا داستان عداس نصرانی و اسالم آوردن جن -۶
دعوت به بار آورد.  ۀھای مھمی در زمین ھا و موفقیت ، پیروزیج  سفر پیامبر اکرم

عداس، غالم نصرانی، از دعوت آن حضرت متأثر شد و اسالم آورد. ھمان طور که این 
پیام آسمانی به گوش ھفت تن از جنیان رسید و مسلمان شدند؛ سپس برای بیم دادن 

 قومشان رھسپار دیار خویش گردیدند.
 داستان عداس × الف

ردم طائف و اینکه مجبور گردید تا به باغ توسط م ج بعد از آزار و اذیت پیامبر اکرم
به  ج عتبه و شیبه پسران ربیعه پناه ببرد آنھا نیز از وضعیتی که برای پیامبر اکرم

وجود آمده بود، تحت تأثیر قرار گرفتند بنابراین غالم خود را به نام عداس که نصرانی 
س چنین کرد و انگور بود، صدا زدند و گفتند: قدری انگور بچین و به آن مرد بده. عدا

دستش را  ج گذاشت و گفت بخور. وقتی پیامبر اکرم ج را آورد و جلوی پیامبر اکرم
او  ۀبه سوی ظرف دراز نمود گفت: بسم الله و آن گاه انگور را خورد. عداس به چھر

گویند. پیامبر  نگاه کرد وگفت: به خدا سوگند که مردم این سرزمین این سخن را نمی
فرمود: تو اھل کدام سرزمینی ای عداس؟ آئین و دینت چیست؟ گفت  ج اکرم

فرمود: از سرزمین مرد صالح یونس بن  ج مسیحی و اھل نینوا ھستم. پیامبر اکرم
 ج دانی یونس بن متی کیست؟ رسول خدا متی ھستی. عداس گفت: از کجا می

 .»ن و پیامبر بود و من نیز پیامبرماو برادر م«فرمود: 
انداخت و شروع به  ج ام عداس خود را روی دست و پای پیامبر اکرمدر این ھنگ

بوسیدن سر و دست و پاھای او نمود. با دیدن این حالت یکی از فرزندان ربیعه به 
برادرش گفت: او غالم تورا تباه کرد و ھنگامی که عداس نزد آنھا برگشت و به او 

                                           
 .۱۸۱اصول الفکر السیاسی، ص  -١
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این مرد را بوسیدی؟ عداس گفتند: وای بر تو ای عداس! تو چرا سر و دست و پای 
گفت: سرورم؛ روی زمین ھیچ چیزی بھتر از او نیست. او مرا به چیزی خبر داد که 

داند. آنھا به عداس گفتند: وای بر تو ای عداس! مبادا او  جز پیامبران کسی آن را نمی
 .١تو را از دینت برگرداند؛ زیرا دین تو از دین او بھتر است

ھای ظاھری اسالم بود و  بل از خوردن، اجرای یکی از سنتگفتن پیامبر ق بسم اهللا
به برکت ھمین سنت آن مرد مسیحی به اسالم جذب شد؛ چون وقتی پیامبر قبل از 
خوردن، نام خدا را به زبان برد، وجود آن مرد مسیحی تکان خورد و احساسات او 

این موضوع بود برانگیخته شد و این شگفتی خود را ابراز داشت و این موضوع بیانگر 
 آوردند. که مردم این سرزمین چنین سخنی بر زبان نمی

ھای ظاھری یکی از اسباب جدا  گفتن قبل از غذا خوردن مانند سایر سنت بسم اهللا
پرستھایی است که اطراف او قرار دارند و این فرق و تفاوت نظر  کردن مسلمان از بت
اید تا از علت آن بپرسند، سپس این نم نماید و آنھا را وادار می کافران را جلب می

 .٢برد پرسش آنھا را به فھمیدن دین اسالم و جذب شدن به آن پیش می
عداس یقین زیادی به نبوت پیامبر داشت و موضع او در برابر اربابانش، عتبه و 
شیبه بن ربیعه، وقتی از او خواستند که در جنگ بدر شرکت نماید، بیانگر رسوخ ایمان 

خواھید با ھمان مردی بجنگید که به باغ شما پناه آورده  . او گفت: میو یقین اوست
ھا در برابر او استقامت نخواھند کرد، اربابش  بود و من او را دیدم؟ به خدا سوگند کوه

 .٣گفت: وای بر تو ای عداس او با زبانش تو را جادو کرد
ھتر نیست، این گفته عداس که به خدا سوگند روی زمین ھیچ کس از این مرد ب

اند این مردی از عراق و  ھمدردی بزرگی با پیامبر است و اگر قومش او را آزار و اذیت کرده
بوسد و به پیامبری او گواھی  افتد و دست و پایش را می نینواست که به دست و پایش می

دھد و این تقدیر الھی است که مردی از نینوا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورد، اما  می
 .٤کنند ورزند و جلوگیری می ترین افراد آن پیامبر از ایمان آوردن امتناع می یکنزد

                                           
 .۱۳۷ × ۱۳۶صحیح السیرة النبویة، ص  -١
 .۲۲، ص ۳، ج التاریخ االسالمی -٢
 .۵۷۸، ص ۲الرشاد، ج سبل الھدی و -٣
 .۵۷۸، ص ۲، ج التربیة القیادیة -٤
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 .ھا اسالم آوردن جن × ب
وقتی پیامبر خدا از مسلمان شدن ثقیف ناامید شد و از طائف برگشت، در مکانی به 

گذشتند و  ھا که از آنجا می نام نخله، نیمه شب برای نماز ایستاد. گروھی از جن
ھفت نفر و اھل نصیبین بودند، به تالوت آن حضرت گوش فرا دادند و چون تعدادشان 

ھا نزد قومشان رفتند و به انذار آنھا پرداختند، آنھا ایمان  پیامبر نماز را تمام کرد جن
آورده بودند و به آنچه شنیدند، اجابت نمودند؛ پس خداوند داستان آنھا را برای پیامبر 

 بیان نمود: ج اکرم

ٓ  �ذۡ ﴿ ۡ�َنا نِّ ٱ ّمِنَ  َ�َفٗر� إَِ�َۡك  َ�َ ْۖ  ۡلُقۡرَءانَ ٱ�َۡسَتِمُعوَن  ۡ�ِ نِصُتوا
َ
ْ أ وهُ قَالُٓوا ا َحَ�ُ فَلَمَّ

نِذرِ�نَ  ا قُِ�َ َولَّۡواْ إَِ�ٰ قَۡوِمِهم مُّ نزَِل ِمۢن َ�ۡعِد  ٢٩فَلَمَّ
ُ
قَالُواْ َ�َٰقۡوَمَنآ إِنَّا َسِمۡعَنا كَِ�ًٰبا أ

ٗقا  ۡسَتقِي�ٖ  ۡ�َقِّ ٱلَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َ�ۡهِدٓي إَِ� ُموَ�ٰ ُمَصّدِ [األحقاف:  ﴾٣٠�َ�ٰ َطرِ�ٖق مُّ
۲۹-۳۰[. 
زمانی را به یاد آور که گروھی از جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. «

ھنگامی که حضور پیدا کردند به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و گوش فرا دھید. 
ھنگام که (تالوت) به پایان رسید به عنوان مبلغان و داعیانی به سوی قوم خود 

 .»بازگشتند
خواند و  این جنھا در حالی که بر پیامبر گذرشان افتاد که در بطن نخله قرآن می

بدین صورت دعوتی که » ساکت باشید و گوش فرا دھید«صدای او را شنیدند گفتند: 
ھا  تند به دنیای دیگر که دنیای جنھاست منتقل شد. آنمشرکان در طائف آن را نپذیرف

را پذیرفتند و ھمراه با آن به سوی قومشان رفتند ھمان طور که  ج دعوت پیامبر اکرم
ابوذر غفاری و طفیل بن عمرو و ضماد ازدی ھر یک به انتشار این دین نزد قوم خود 

 :رسانند خداوند را می ت که دعوتپرداختند. آری اکنون در عالم جنھا دعوتگرانی ھس

﴿ ٰ�َ ٓ ْ  َقۡوَمَنا ِجيُبوا
َ
ِ ٱ َداِ�َ  أ َ�ۡغِفۡر لَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َوُ�ِجرُۡ�م ّمِۡن  ۦَوَءاِمُنواْ بِهِ  �َّ

 ٖ��ِ
َ
 .]۳۱[األحقاف:  ﴾٣١َعَذاٍب أ

ای قوم! به دعوت داعی خدا پاسخ مثبت بدھید و به او ایمان بیاورید، (خدا) گناھان «

 .»دھد بخشد و از عذاب دردناکی نجاتتان می میشما را 
ھا قدر زحمات  تپد در حالیکه ھنوز انسان ھا با شنیدن نام محمد می اکنون قلب جن

ھا مریدان و پیروانی پدید آمد که پرچم توحید را به  دانند و از جن او را به درستی نمی
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در قرآن آیاتی نازل دوش گرفتند وخود دعوتگرانی به سوی خدا شدند و در حق آنھا 
 فرماید: ند شد؛ چنانکه خداوند میشد که تا قیامت تالوت خواھ

َحٗدا ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  لرُّۡشدِ ٱ إَِ�  ِديٓ َ�هۡ ﴿
َ
ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنآ أ  .]۲[الجن:  ﴾٢َولَن �

ھا به تالوت من گوش فرا  ای محمد بگو: به من وحی شده است که گروھی از جن«
ایم  اند: ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده (ھنگام مراجعت نزد قوم خود) گفتهاند و  داده

سازد و ما (پس از این) کسی را با پروردگارمان شریک  که به راه راست رھنمود می

 .»سازیم نمی
در بطن  ج این پیروزی الھی در زمینه دعوت در حالی تحقق یافت که پیامبر اکرم

توانند این  مکه شود، پس آیا سرکشان مکه و ثقیف میتوانست وارد  نخله بود و نمی
؟ و ھنگامی که ١ھا گرفتار سازند مؤمنان جن را اسیر کنند و آنھا را به انواع شکنجه

جن را تالوت  ۀدر پناه مطعم بن عدی وارد مکه شد بر اصحابش سور ج پیامبر اکرم
در این معرکه تنھا نیستند  ھا این گونه بود که مسلمانان نمود و از اینکه مضمون این آیه

 اند، بسیارشادمان شدند. و برادرانشان از جنھا وارد معرکه توحید با شرک گردیده
گروه دوم با  ج بعد از سپری شدن چند ماه از دیدار گروه اول جنھا با پیامبر اکرم

. ٢اشتیاق فراوان به دیدار آن حضرت و گوش فرادادن به کالم پروردگار جھانیان آمدند
گوید: از ابن مسعود پرسیدم و گفتم: آیا در شب آمدن جنھا کسی از شما  علقمه می

بودیم. ناگھان  ج ھمراه پیامبر بوده است؟ گفت: خیر، ولی شبی ما ھمراه پیامبر اکرم
ھا به دنبال او گشتیم و با خود گفتیم شاید ربوده  دیدیم که او در میان ما نیست. در دره

سختی را سپری نمودیم و چون صبح شد، دیدیم که آن حضرت یا ترور شده است و شب 
آید؛ گفتیم: ای پیامبرخدا! وقتی نبود شما را در میان خود احساس  از سوی حرا می

نمودیم، در جستجوی شما برآمدیم، اما شما را نیافتیم و شب سختی را پشت 
 .»آنھا قرآن خواندما او رفتم و بر جنھا نزدمن آمد و من ب ۀفرستاد«سرگذاشتیم. فرمود: 

ھای آنھا را به ما نشان داد. جنھا از ایشان  سپس ما را ھمراه خود برد و جای آتش :گفت
ھر استخوانی که نام خدا بر آن برده شود، چون به دست شما «توشه خواستند، فرمود: 

 .»علفخواری برای چھارپایانتان است شود و ھر سرگین حیوان افتد، پر از گوشت می

                                           
 .۴۴۳، ص ۱، ج التربیة القیادیة -١
 .۴۴۵ھمان، ص  -٢



 ٤٧٩  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

ا خوراک با استخوان و سرگین استنجا نکنید؛ زیرا اینھ«بنابراین، رسول خدا فرمود: 
 .١»برادرانتان (جنھا) ھستند

ھا به دست آورده  در دنیای جن ج فتح بزرگ و پیروزی آشکاری که پیامبر اکرم
ھا گردید به  ھای بزرگی در دنیای انسان بود، مقدمه و سرآغاز فتوحات و پیروزی

 .٢آمدند و مسلمان شدند ج که بعد از چند ماه ھیئت انصار نزد پیامبر اکرمای  گونه
ھنگام  ج دکتر بوطی در مورد گوش دادن جنھا به تالوت پیامبر اکرم ۀعقید

ایمان مسلمانان به وجود جنھا و به اینکه آنھا «بازگشت از طائف بر این است که: 
عبادتش مکلف نموده است، ھمان طور موجوداتی زنده ھستند که خداوند آنان را به 

که ما را به آن مکلف نموده است، الزامی است؛ گرچه حواس و مدرکات ما آنھا را 
کنند؛ چراکه خداوند به آنھا چنان وجودی داده است که بینایی  احساس نمی

ھای ما انواع معینی از موجودات را با اندازه و  تواند آنھا را ببیند. چشم چشمھای ما نمی
توانند ببینند و از آنجا که وجود این موجودات با اخبار یقینی و  شرایط مشخص می

رود، نپذیرفتن  متواتر از قرآن و سنت ثابت شده است و از ضروریات دین به شمار می
وجود آنھا به معنی تکذیب خبری است که به صورت تواتر از خدا و پیامبر به ما رسیده 

ترین مظاھر غفلت و نادانی قرار بگیرد و  قل در بزرگاست و شایسته نیست که فرد عا
آورد و مغرورانه بگوید که  گمان برد که او جز به آنچه با علم مطابقت دارد، ایمان نمی

 ھا را ندیده و آنھا را احساس نکرده است. به وجود جنھا باور ندارد؛ چون جن
موجودات را فقط  بدیھی است که چنین جاھل دانشمندنمایی باید وجود بسیاری از

معروف علمی  ۀبه خاطر اینکه امکان دیدنشان نیست، انکار کند؛ در حالی که قاعد
نیافتن و ندیدن مستلزم نبودن و وجود نداشتن نیست؛ یعنی، اینکه تو اگر  :گوید می

 .٣»وجود نداشته باشدچیزی را نبینی، مستلزم این نیست که 
توسط خداوند در جھان انسانھا و  ج اکرمبعد از بررسی و ذکر گرامیداشت پیامبر 
ھا و عالم فرشتگان تا  به عالم آسمان ج جنھا، شایسته است تا از سفر پیامبر اکرم

خداوند بر این قرار گرفته بود که  ۀمحضر خداوند سخن بگوییم؛ چراکه خواست و اراد

                                           
 .۱۵۰شمارۀ  ،۳۳۲، ص ۱، ج مسلم، کتاب الصلوة -١
 .۴۴۵، ص ۱، ج التربیة القیادیة -٢
 .۱۰۶ × ۱۰۵فقه السیرة النبویة، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٨٠

 

ا نزد آنھا ایشان را از میان مخلوقاتش به سوی خود و به عالم ملکوت ببرد، سپس او ر
بازگرداند تا آنچه در این سفر مبارک و جاویدان دیده است که بشر نمونه آن را ندیده و 

 .١تا قیامت نخواھد دید، بر ایشان بازگو نماید

                                           
 .۴۴۶، ص ۱، ج التربیة القیادیة -١



 
 
 
 

 فصل چهارم
 اسراء و معراج

ایشان از عاملی مھم برای حفاظت  ج تردید وجود ابوطالب در کنار پیامبر اکرم بی
خواست خود را از حمایت ابوطالب دور بدارد،  رسیدن آزار قریش بود؛ چون قریش نمی

ھای جسمی زیادی متوجه آن  اما با وفات ابوطالب این عامل از بین رفت و آزار و آسیب
 حضرت شد.

ای  ھای روحی و روانی ھمچنین خدیجه، ھمسر رسول خدا، مرھم شفابخش زخم
شد و با درگذشت وی، پیامبر این  وارد می ج بر پیامبر اکرمبود که از جانب قریش 

مرھم را از دست داد و بعد از آن اذیت و آزار قریش شدت گرفت و او را در تنگنا قرار 
فرسا به طائف رفت تا از آنھا  دادند. به این جھت و برای کاستن از این اندوه طاقت

یاری نمایند و حمایت کنند تا بتوانند  خواند، بخواھد که او را در حقی که به آن فرا می
دین خدا را به مردم برساند، اما تنھا پاسخی که سران طائف به ایشان دادند، این بود 

اش زدند و به این اکتفا نکردند؛ بلکه  ترین شیوه، دست رد بر سینه که به زشت
اثر این امر قریش  ای را نزد قریش فرستادند تا آنھا را از ماجرا باخبر سازند و بر فرستاده

ناراحت شدند و تصمیمات بسیار ناگوار و سختی برای او گرفتند.  ج نیز از پیامبر اکرم
بنابراین، پیامبر نتوانست وارد مکه شود مگر بعد از اینکه مردی کافر به او پناه داد. غم 

ھای سخت و  بر اثر وفات ابوطالب و خدیجه وھمچنین تصمیم ج و اندوه پیامبر اکرم
دشوار قریش بیشتر شد تا جایی که این سال برای پیامبر سال اندوه (عام الحزن) 

 .1نامیده شده است
ترین آنھا  ید که مھمنما اسراء و معراج در چند چیز نماد پیدا می ۀاما ھدف از معجز

 عبارتند از:

                                           
 .۱۲۸لشخصیة الرسول، دقلعجی، ص دراسة تحلیلیة  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٨٢

 

بگذارد تا که در آن از مظاھر واالی  ج خداوند خواست تا فرصتی در اختیار پیامبر اکرم
گاھی پیدا نماید و دلش سرشار از اعتماد و توکل به خدا گردد و در رویارویی  قدرت الھی، آ

کرد، نیرو و قدرت بیشتری بیابد ھمان گونه  با قدرت کافران که در زمین حکمفرمایی می
ای قدرت خود را اتفاق افتاد و خداوند خواست تا شگفتیھ که این قضیه برای موسی 

 ی بزرگ تثبیت کرد و به او فرمود:ھا بنمایاند؛ ھنگامی که دل موسی را با مشاھده این آیه

لۡ ﴿
َ
ۡلَقٮَٰها فَإَِذا ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ  ١٩َ�ُٰموَ�ٰ  قَِهاقَاَل �

َ
قَاَل ُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ  ٢٠فَ�

وَ�ٰ ٱَسُنِعيُدَها ِسَ�َ�َها 
ُ
يََدَك إَِ�ٰ َجَناِحَك َ�ُۡرۡج َ�ۡيَضآَء ِمۡن َ�ۡ�ِ ُسوٍٓء  ۡضُممۡ ٱوَ  ٢١ۡ�

ۡخَرىٰ 
ُ
 .]۲۳-۱۹[طه:  ﴾٢٣ۡلُكۡ�َىٱلُِ�َِ�َك ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  ٢٢َءايًَة أ

گفت: آن را بینداز ای موسی! پس آن را انداخت، ناگھان به ماری تبدیل شد که فرار «
گردانیم و دستت  اش بر می به شکل اولی کرد. گفت: آن را برگیر و نترس. ما او را می

گردد واین نشانی دیگری است تا تو را از  عیب برمی را به زیر بغلت بچسبان. سفید بی

 .»آیات بزرگ خود بنمایانیم
ھای  ھا و آیه پس نتیجه اسراء و معراج این بود که خداوند پیامبرش را از این نشانه

ای برای ھجرت و  مطلع سازد تا مقدمه دھنده که تعداد آنھا زیاد بودند، بشارت
این  ۀترین رویارویی با کفر و گمراھی وتباھی در طول تاریخ باشد و از جمل بزرگ
ھا، رویت عالم پنھان که  المقدس، عروج به آسمان توان به رفتن به بیت ھا می نشانه

ناظر بھشت اند، مالقات با فرشتگان، دیدن م پیامبران به ایمان آوردن به آن دعوت داده
 ھایی از نعمت و عذاب و ... اشاره نمود. و جھنم، نمونه

اسراء و از معراج در سوره نجم سخن به میان آورده است  ۀقرآن از این سفر در سور
 سوره اسراء چنین بیان نموده است:و حکمت اسراء را در 

ٓ  ۥلُِ�َِ�هُ ﴿  .]۱[اإلسراء:  ﴾ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا
 .»به او بنمایانیمتا آیات قدرت خود را «

ىٰ  لََقدۡ ﴿
َ
ىٰٓ ٱ َرّ�ِهِ  َءاَ�ٰتِ  ِمنۡ  َرأ  .]۱۸[النجم:  ﴾١٨ۡلُكۡ�َ

 .»تردید آیات بزرگ پروردگار خود را دید بی«
1ھای زیادی دست یافت ھا و اسرار و نکته توان به دانش اسراء و معراج می ۀاز واقع

. 

                                           
 .۲۹۲ × ۲۹۱، ص ۱، سعید حوی، ج السنة ياالساس ف -١



 ٤٨٣  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

ای فردی و ساده نبود که  حادثهواقعه اسراء فقط «گوید:  استاد ابوالحسن ندوی می
ھای الھی را دید و ملکوت آسمانھا و زمین به صورت  ھا و آیه در آن نشانه ج پیامبر اکرم

آشکار برای او متجلی شد؛ بلکه این سفر اسرارآمیز نبوی، اھدافی دقیق و عمیق و 
 ھای انگیز در برداشت. داستان معراج و سوره ھای حکیمانه و نکاتی شگفت داللت

اند که محمد پیامبر  اند، صریحًا گویای این مطلب اسراء و نجم که در این باره نازل شده
و جانشین پیامبران گذشته و پیشوای » مغربین«و » مشرقین«وامام » قبلتین«

و مسجدالحرام با » قدس«با شھر » مکه«نسلھای آینده است. در سفر معراج، شھر 
بران پشت سر ایشان نماز خواندند. این واقعه در مسجد االقصی پیوند یافت و سایر پیام

حقیقت اعالم این مطلب بود که رسالت محمد فراگیر و امامتش جاودانی و تعالیم وی 
 ۀباشد و این سور انسان ساز و صالحیت رھبری بشر را در ھر زمان و مکان دارا می

د و امامت و ای مشخص نمو را به عنوان فرد برگزیده ج کریمه، شخصیت پیامبر اکرم
در میان آنھا مبعوث شده  ج رھبری او را توصیف کرد و جایگاه امتی را که پیامبر اکرم

بود و آنان به او ایمان آورده بودند را نیز بیان نمود ونقش و رسالت این امت را که در 
١باشد، بازگو کرد جھان و در میان ملتھا ممتاز می

. 

 و روایاتداستان اسراء و معراج براساس احادیث 
آورده شد (و آن » براق«فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرم س از انس بن مالک

ھای دیدنش امش را تا منتحیوانی است سفید رنگ و دراز، بین االغ و قاطر که گ
 .)گذارد می

در ی  المقدس آمدم و آن را به حلقه من بر آن سوار شدم تا اینکه به بیت
بندند؛  شان را بر آن میھایای که پیامبران سواری حلقهالمقدس بستم، ھمان  بیت

سپس وارد مسجد شدم و در آن دو رکعت نماز خواندم؛ سپس بیرون آمدم. جبرئیل 
ظرفی پر از شراب و ظرفی پر از شیر نزد من آورد و من شیر را انتخاب کردم. جبرئیل 

نمود و در حدیث مالک و ادامه حدیث را بیان  ٢فطرت و اسالم را انتخاب نمودی :گفت
درباره شبی که به آسمانھا برده شد، سخن گفت و  ج بن صعصه آمده است: رسول خدا

                                           
 .۲۹۲ھمان، ص  -١

 .۱۶۲شمارۀ  ،ج  مسلم، کتاب االیمان، باب االسراء برسول -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٨٤

 

فرمود: در حالی که در حطیم و شاید فرمود در حالی که در حجر اسماعیل خوابیده 
بودم، موجودی نزد من آمد، (که جرئیل بود) پس از اینجا تا آنجا را شکافت، از جارود 

د. پرسیدم مقصود آن حضرت چیست؟ گفت: یعنی از گودی زیر گلو تا که کنارم بو
پایین شکم و طبق روایتی از روی سینه تا پایین شکم را شکافت و قلبم را بیرون کرد؛ 
سپس تشتی طالیی که پر از ایمان بود، آورد و قلبم را در آن شست. بعد پر گردید و به 

تر از االغ  تر از قاطر و بزرگ کوچک جای خود برگردانده شد. سپس حیوانی سفیدرنگ
آورده شد. در این ھنگام جارود به انس گفت: ای اباحمزه! این ھمان براق است؟ انس 

دارد؛ پس من بر آن مرکب  بیند برمی گفت: آری که گامش را تا آخرین جایی که می
ورود  ۀسوار کرده شدم و جبرئیل مرا با خود برد تا اینکه به آسمان دنیا رسید و اجاز

خواست. گفتند: کیست؟ گفت: جبرئیل. گفتند: چه کسی باتو ھمراه است. گفت: 
محمد است. گفتند: دنبال او فرستاده شده است؟ جبرئیل پاسخ داد آری. گفتند: 

آسمان گشوده شد. چون وارد شدم  ۀمقدمش گرامی باد! خوش آمده است و درواز
ناگاه آدم را در آنجا دیدم. جبرئیل گفت: این پدرت آدم است بر او سالم کن ومن بر او 

 فرزند صالح و پیامبر صالح خوش آمدی. :سالم کردم و او در پاسخ گفت
سپس جبرئیل مرا به آسمان دوم برد و اجازه ورود خواست. گفتند: کیست؟ گفت 

مراه توکیست؟ گفت: محمد. گفتند: آیا دنبال او فرستاده شده است؟ جبرئیل. گفت: ھ
 جبرئیل گفت: آری. گفتند: مقدمش گرامی باد! خوش آمده است.

آسمان باز شد و چون بدان وارد شدم، ناگاه یحیی و عیسی را که پسر  ۀپس درواز
و آنھا در خاله یکدیگر ھستند، دیدم. جبرئیل گفت: بر آنھا سالم کن و من سالم کردم 

برادر صالح و پیامبر صالح خوش آمدی. سپس جبرئیل مرا به آسمان سوم  :پاسخ گفتند
برد و اجازه ورود خواست. گفتند: کیست؟ گفت: جبرئیل ھستم. گفتند: چه کسی با 
تو ھمراه است؟ گفت: محمد است. گفتند: آیا به دنبال او فرستاده شده است؟ گفت 

آسمان گشوده شد، چون وارد شدم، ناگاه  ۀو در درواز آری. آن گاه خیر مقدم گفتند
یوسف را دیدم. جبرئیل گفت: این یوسف است بر او سالم کن و من بر او سالم کردم. 

 او در پاسخ گفت: مقدم برادر صالحم و پیامبر صالح گرامی باد.
جبرئیل مرا باال برد تا اینکه به آسمان چھارم رسید و اجازه ورود خواست. ھمان 

آسمان باز شد. وقتی وارد شدم، چشمم به  ۀسؤال و جواب سابق تکرار شد. درواز
ادریس افتاد. جبرئیل گفت: این ادریس است بر او سالم کن و من نیز سالم کردم. او 



 ٤٨٥  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

 در پاسخ گفت: برادر صالح و پیامبر صالح خوش آمدی.
است بر او  سپس به آسمان پنجم رفتم و ھارون را دیدم. جبرئیل گفت: این ھارون

سالم کن ومن بر او سالم کردم. او پاسخ داد و گفت: برادر صالح و پیامبر صالح خوش 
 آمدی.

سپس مرا باال برد تا اینکه به آسمان ششم رسید و اجازه ورود خواست. در آنجا 
موسی را دیدم. جبرئیل گفت: این موسی است، به او سالم کن. موسی گفت: برادر 

خوش آمدی. وقتی از آنجا عبور کردم، موسی به گریه افتاد. صالح و پیامبر صالح 
کنم که جوانی پس از من  گفتند: چه چیزی تو را به گریه واداشت؟ گفت: گریه می

 گردند. مبعوث شده است و از امتیانش افراد بیشتری وارد بھشت می
ھیم را سپس مرا باال برد و به آسمان ھفتم رسید و اجازه ورود خواست. در آنجا ابرا

دیدم. جبرئیل گفت: این پدرت ابراھیم است، بر او سالم کن. سالم کردم و او در پاسخ 

المنتھی نزدیک شدم و  ةگفت: فرزند صالح و پیامبر صالح خوش آمدی. سپس به سدر
و برگھای آن ھمانند گوشھای فیل  ١ھای خرمای َھَجر ھایش مانند خوشه دیدم که میوه

تھی است و در آن جا چھار نھر دیدم. دو نھر آشکار و دو المن ةاست. گفت: این سدر
نھر پنھان. به جبرئیل گفتم: اینھا چه ھستند؟ گفت: آن دو نھر نھان، دو نھر بھشت 

اند. سپس پرده از بیت المعمور برداشته  ھستند و آن دو نھر آشکار نھرھای نیل و فرات
ز عسل برای من آورد. من شیر شد و از آنجا، جامی از شراب و جامی از شیر و جامی ا

را برداشتم. پس گفت این فطرت پاکی است که تو و امتت بر آن ھستی. سپس پنجاه 
نماز در ھر روز بر من فرض گردید؛ آن گاه برگشتم. وقتی به موسی رسیدم گفت: 

روز.  فرمود: به پنجاه نماز در شبانه ج خداوند تو را به چه چیز امر فرمود؟ پیامبر اکرم
موسی گفت: امت تو نخواھند توانست ھر روز پنجاه نماز به جای آورد. به خدا سوگند، 
امت تو تاب و توان آن را ندارند؛ چراکه من تاب و توان مردم قبل از امت تو را تجربه 

ام. نزد پروردگارت برگرد و از  اسرائیل تالش بسیاری کرده ام ودر جھت اصالح بنی کرده
 تت، تخفیف دھد.او بخواه تا برای ام

سپس برگشتم و ده نماز کاسته شد. بار دیگر، نزد موسی برگشتم و او ھمان 
سخنانش را تکرار کرد. باز ھم من برگشتم و ده نماز دیگر کاسته شد. بار سوم، نزد 
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موسی آمدم، این بار ھم او سخنانش را تکرار کرد. برای بار چھارم برگشتم و ده نماز 
سی آمدم، باز ھم ھمان سخن قبلی را تکرار کرد. این بار که کاسته شد. چون نزد مو

مراجعه کردم به پنج نماز در ھر روز امر شدم و نزد موسی برگشتم، گفت: به چه امر 
تواند ھر روز  ام. گفت: امت تو نمی روز امر شده ای؟ گفتم: به پنج نماز در شبانه شده

ام و بسیار به  مردم را تجربه کردهپنج نماز به جا آورد؛ من پیش از تو تاب و توان 
ام. باز نزد پروردگارت برگرد واز او برای امت خود تخفیف بخواه.  اسرائیل پرداخته بنی

ام که شرم دارم؛ من خشنودم و  فرمود: آن قدر از پروردگار خواسته ج پیامبر اکرم
ام را به جا  فریضه :تسلیم اوامر او ھستم وقتی از آنجا دور شدند، منادی ندا در داد

١تر ساختی آوردی و تکالیف بندگان مرا نیز آسان
. 

اسراء و معراج یک سال قبل از  ۀقاضی عیاض معتقد است: واقع الشفاءدر کتاب 
٢اتفاق افتاد ج ھجرت پیامبر اکرم

. 
گاه کرد و در  ج وقتی پیامبر اکرم از سفر مبارکش بازگشت، قومش را از این ماجرا آ

عدی وعمرو بن ھشام و ولیدبن مغیره حضور داشتند به آنھا مجلسی که مطعم بن 
من در شب گذشته نماز عشاء را در این مسجد خواندم و صبح را نیز در اینجا «گفت: 
المقدس رفتم. پس گروھی از پیامبران را  ام و در میان عشاء و صبح به بیت خوانده

و آنھا پشت سر من نماز آنان بودند  ۀدیدم که ابراھیم و موسی و عیسی نیز از زمر
ھا و خصوصیات  خواندند و من با آنھا سخن گفتم. عمروبن ھشام با تمسخر گفت: نشانه

فرمود: عیسی دارای قامتی متوسط و  ج آنان را برای من بازگو کن. پیامبر اکرم
دار و فرفری و  ای پھن بود و گویا خون زیر پوستش نمایان بود و موھایی چین سینه

بن مسعود ثقفی بود. اما  ة. رنگش سرخ، مایل به سفیدی بود. گویا عروگسترده داشت
موسی دارای ھیکلی درشت اندام بود و رنگی گندمگون و قامتی بلند داشت. لبانش 

ای اخمو ودرھم کشیده داشت؛ ولی  رسید؛ چھره باریک و درھم فرو رفته به نظر می
 ت داشت.سوگند به خدا که ابراھیم بیشتر از ھمه به من شباھ

المقدس را برای ما تعریف کن. رسول خدا فرمود: شب  آن گاه گفتند: پس بیت
ام. در آن اثناء جبرئیل تصویری از  ھنگام وارد آن شدم و شب ھنگام از آن بیرون شده
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یک  :داد که نشان داد. رسول خدا نیز توضیح می ج المقدس را به پیامبر اکرم بیت
 دیگر آن چنان و در فالن جاست و ... . ۀدروازه آن چنین و در فالن جاست و درواز

به  ج سپس آنھا از رسول خدا در مورد کاروان تجاری خود پرسیدند. پیامبر اکرم
گشتند.  آنھا گفت: از کنار کاروان بنی فالن گذر نمودم. آنھا دنبال شتری گم شده می

ھیچ کس در آنجا نبود. دیدم ظرفی پر از آب است از آن  من نزد بار و بنه آنھا آمدم،
خوبی  ۀنوشیدم، شما از آنھا در این مورد بپرسید. گفتند به خدا سوگند که این نشان

به کاروان بنی فالن رسیدم. شتران با دیدن  :است؛ سپس رسول خدا ادامه داد و گفت
ھایی بود که با نخلھای  لمن رم کردند و شترنر قرمز رنگی خوابیده بود و بر آن جوا

دانم که شتر شکسته بود یا خیر. از آنھا در این باره  سفید دوخته شده بود، نمی
گفتند این نیز نشان خوبی است. رسول خدا گفت: سپس به کاروان بنی فالن  :بپرسید

شد، جلوی  در تنعیم رسیدم که شترنر سفیدرنگی که سیاھی ھم در آن دیده می
رد و اینک از آن سوی تپه بر شما وارد خواھد شد. ولیدبن مغیره ک کاروان حرکت می

گفت او یک جادوگر است. وقتی در صدد تحقیق برآمدند، به صحت و درستی این 
موضوع پی بردند؛ پس او را به جادوگری متھم کردند وگفتند: ولید بن مغیره راست 

ودند و دعوت را تصدیق . این واقعه برای برخی از کسانی که ایمان آورده ب١گوید می
کرده بودند آزمایشی بود؛ چنانکه بعضی مرتد شدند و برخی نزد ابوبکر صدیق رفتند و 

المقدس رفته است. ابوبکر  برد که شب گذشته به بیت به او گفتند: دوستت گمان می
کنم؛ چون در مسافت دورتر از این او  گفت: اگر چنین گفته است، من او را تصدیق می

 ام. کرده را تصدیق
آید، اّما شما از این  گوید: ھر صبح و شام از آسمان برای او خبر می و آن اینکه می

٢کنید، از این رو ابوبکر را صدیق نامید واقعه اظھار تعجب می
. 

 ها ها و آموختنی اندرزها، درس
 ج ای در پی خواھد داشت. پیامبر اکرم معموًال ھر مصیبتی، ھدیه و شادمانی -۱

ھای بزرگی قرار گرفت. قریش راه دعوت را در مکه ودر  سختیدر معرض 
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ھای عرب به روی او بستند و دعوت و مردان آن را از ھر  ثقیف و در میان قبیله
سو به شدت در مضیقه و تحت محاصره قرار دادند. آن حضرت بعد از درگذشت 

راھش ترین حامی وی بود، در خطر قرار گرفت، اما  عمویش، ابوطالب، که بزرگ
را ادامه داد و طبق دستور پروردگارش شکیبایی ورزید و در راه خدا از 

ھیچ ی  ای واز جنگ ھیچ جنگجویی و از توطئه کننده سرزنش ھیچ سرزنش
ای  گری باکی نداشت و اینک وقت آن فرا رسیده بود تا ارمغان و ھدیه مسخره

اسراء و معراج اتفاق افتاد  ۀبزرگ به او داده شود؛ پس براساس تقدیر الھی واقع
مخلوقات به آسمان عروج نمود و خداوند او را  ۀاز میان ھم ج و پیامبر اکرم

به خاطر شکیبایی و جھادش، مورد تکریم و بزرگداشت قرار داد و به صورت 
مستقیم بدون اینکه فرستاده و حجابی در میان باشد با او دیدار نمود. خداوند 

گا گاه نکرده بود.او را از عالم غیب آ  ه ساخت که ھیچ یک از خلق را آ
گذشته از این، سایر پیامبران را در یک میدان جمع کرد و محمد پیشوا و امام آنھا 

١شد، در حالی که آخرین آنھا بود
. 

مرحله جدیدی از دعوت یعنی ھجرت و  ۀدر آستان ج از آنجا که پیامبر اکرم -۲
ھای  خواست خشت خداوند می حرکت برای تأسیس دولت اسالمی قرار داشت،

اول این بنا، قوی و سالم و به ھم پیوسته باشند. بنابراین، خداوند این آزمایش 
را پدید آورد تا پاالیش در صف مؤمنان اتفاق بیفتد و مؤمنان واقعی از 
انسانھایی که دارای ایمان ضعیف و متردد و کسانی که در دلھایشان بیماری 

را به  ج قوی و خالصی که صداقت پیامبر اکرم ھست، جدا گردند و مؤمنان
صورت علنی مشاھده و تصدیق نمودند، پایدار و استوار بمانند و چه سعادتی 
باالتر از اینکه آنھا پیروان و حامیان این پیامبر برگزیده ھستند و به او ایمان 

اند. به راستی ایمان پس از  آورده و زندگی خود را فدای او و دینش نموده
 گردد. مل این ھمه رنج و مصیبت چه قدر راسخ میتح

کند که با مشرکان  در این نماد پیدا می ج  شجاعت واالی پیامبر اکرم -۳
ھایشان  گوید که عقل ای سخن می گذارد و از مسئله موضوعی را در میان می

پذیرد و ترس از رویارویی با مشرکان و اعتراض و مسخره آنان پیامبر  آن را نمی
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را از آشکار نمودن این قضیه باز نداشت و با این عمل برای امت خود  ج اکرم
ھای آشکار کردن حق در برابر باطل را ارائه داد؛  ترین و زیباترین نمونه شگفت

گرچه آنھا بر ضد حق متحد و منسجم گردیده بودند و برای جنگ با او تمام 
 یروی خود را به کار گرفته بودند.توان و ن

این بود که  ج ھای پیامبر اکرم مه حجت بر مشرکان یکی از حکمتھمچنین در اقا
المقدس سخن گفت و خداوند برای او عالئمی را آشکار  او با آنھا از رفتنش به بیت

 کرد و این عالئم عبارتند از: می نمود که کافران را ملزم به تصدیق سخن او
برخی از مشرکان به شام ؛ چراکه ج  المقدس از جانب پیامبر اکرم توصیف بیت :الف

پرده به پیامبر  المقدس را بی المقدس را دیده بودند. خداوند، بیت سفرکرده بودند و بیت
نشان داد تا اینکه آن را برای مشرکان توصیف کند و آنھا به راست بودن  ج اکرم

 دانستند، اعتراف کردند. توصیف و مطابقت آن با واقعیتی که می
از کاروانی که در روحاء بود و شتری که گم کرده  ج رمب: خبر دادن پیامبر اک

 بودند وآبی که پیامبر از ظرف آنھا نوشید.
 ج از کاروان دیگری که شتران آنان با دیدن پیامبر اکرم ج : خبر دادن پیامبر اکرمج

 رم کردند و توصیف دقیق یکی از شتران.
شتری که در جلوی کاروان د: خبردادن از کاروان سومی که در ابواء بود و توصیف 

تنعیم خواھد رسید.  ۀدر حرکت بود و به آنھا اطالع داد که کاروان مذکور از جانب تپ
مشرکان برای درستی و نادرستی سخن او درصدد تحقیق برآمدند و بعد از آن صحت 

پاسخ  برای آنان اثبات گردید و این دالیل ظاھری آنھا را بی ج گفتار پیامبر اکرم
توانستند او را به دروغگویی متھم نمایند. ھمچنین این سفر،  ود که نمیگذاشته ب

مخلوقاتی که در آن  ۀتمام زمین را با ھم ج جانبه بود که پیامبر اکرم تربیتی ھمه
ای کوچک دید و سپس مقام کافران  وجود دارد در برابر این ھستی بزرگ، بسان نقطه

ناچیز بود و آنھا در جھان ھستی فقط مکه در این نقطه کوچک را که واقعًا بسیار 
روند؛ پس اینھا در مقابل کسی که خداوند او را از میان  بخش بسیار اندکی به شمار می

آفریدگانش برگزیده و با این سفر مبارک در عالم ملکوت و دیدارش با فرشتگان و 
ر را به او پیامبران او را متمایز گردانیده و ھفت آسمان و سدره المنتھی و بیت المعمو
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١نشان داده و با او سخن گفته است چه حیثیتی دارند؟
. 

شود؛ چنانکه  بزرگ آشکار میی  اثبات قوت ایمان ابوبکر صدیق در این حادثه -۴
گاه نمودند، با اطمینان  ج وقتی کافران او را از اسراء و معراج پیامبر اکرم آ

را در چیزی گفت: اگر او گفته است راست فرموده است. سپس گفت من او 
کنم و آن اینکه خبر آسمان در یک صبح یا شام نزد وی  باالتر از این تصدیق می

 آید. می

ای که ابوبکر،  با این گواھی، لقب صدیق را به خود اختصاص داد. مقایسه سابوبکر 
میان این خبر ونازل شدن وحی از آسمان کرد، بیانگر فراست و یقین وی است و 

آید، باید  گر چنین امری نسبت به سایر انسانھا بعید به نظر میکند که ا خاطرنشان می
٢راحت و خیلی ساده است ج دانست که برای پیامبر اکرم

. 
و پرکردن قلبش از ایمان و حکمت این بود  ج پیامبر اکرم ۀشکافتن سین ۀفلسف  -۵

تا برای سفر اسراء آماده شود و متأثر نشدن جسمش از این شکافته شدن برای آن 
ای وجود ایشان را فرا  العاده ھای خارق تا ترس و ھراس از دیدن چنین صحنه بود

 نگیرد ودر مقابل قدرت خدا تسلیم شود و این گونه امور را به راحتی بپذیرد.
جبرئیل که گفت به فطرت رھنمود ی  انتخاب نمودن شیر از بین شراب و مژده -۶

رت است و با آن در نماید که اسالم دین فط ای بر این امر تأکید می شده
آمیزد؛ پس کسی که سرشت انسانی را آفریده است این دین را نیز برای او  می

نماید و  آفریده است، دینی که گرایشھا و نیازھای آن را برطرف می
 کند؛ چنانکه فرموده است: محقق میبلندپروازیھایش را 

قِمۡ ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ ٱ فِۡطَرَت  َحنِيٗفا َعلَۡيَهاۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ

ِۚ ٱ ۡ�َ�َ  ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
َ
 .]۳۰[الروم:  ﴾٣٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

دار، فطرت خدایی که مردم را بر آن سرشته  ات را برای دین یکسو، ثابت نگه چھره«
نیست و ھمین است دین پایدار، ولی اکثر مردم است و خلقت خدا قابل تغییر 

 .»دانند نمی

                                           
 .۴۲ × ۴۱، ص ۳االسالمی، حمیدی، ج  التاریخ١-

 .۴۳ھمان، ص  -٢



 ٤٩١  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

المقدس برده شد و این  در حال بیداری با روح و جسد به بیت ج پیامبر اکرم -۷
گوید: سفر اسراء با روح  نظر جمھور سلف و خلف است و سخن کسی که می

خوابی بوده یا خوابی بوده است، قابل اعتماد و استناد نیست؛ زیرا اگر اسراء 
دانستند و  رفت و کافران آن را بعید نمی ای به شمار نمی بود آیه و معجزه می

و خداوند فرموده  ١کردند؛ چون چنین خوابھایی انکار ناپذیرند تکذیب نمی

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿است:  ٰى بَِعۡبِدهِ  �َّ َ�ۡ
َ
است و  ج اش محمد و منظور از بنده﴾ۦأ

 .٢شود اش) شامل روح و جسد می (بنده »عبده« ۀکلم

نماز خواندن سایر پیامبران پشت سر پیامبر اسالم، دلیلی است بر اینکه آنھا  -۸
رھبری و پرچمداری را به او سپردند و شریعت اسالمی، شریعتھای گذشته را 

بایست رھبری این  منسوخ کرد و پیروان این پیامبران با تأسی از آنان می
 و را که باطل ازھیچ سویی به آن راه ندارد، بپذیرند.پیامبر و رسالت ا
نمایند، باید این حقیقت را دریابند  ھای تقریب ادیان منعقد می کسانی که کنفرانس

و  ج ادیان منحرف دست بکشند و به این پیامبر ۀو به آن دعوت بدھند؛ یعنی، از ھم
ا که یک سیستم یا رسالتش ایمان بیاورند و آنھا باید حقیقت دعوتھای مرموزی ر

گیرد، درک کنند. عقاید منحرفی که معتقد  نظامی از نظامھای جاھلیت را به کار می
خداوند مسیح است و مسیح پسر خداست و خداوند سومین سه نفر است و یا  :است

کند، چگونه با  کسی که معتقد است عزیر پسر خداوند است و کالم خدا را تحریف می
کسی که معتقد است، خداوند یکی است و شریکی ندارد و پدر و فرزند و ھمسری نیز 

 .٣ندارد. یکسان و برابر است
قصی و مسجدالحرام حکمتھا و داللتھا و فوایدی دارد که پیوند میان مسجداال -۹

 اند از: برخی عبارت
برای  ج : اھمیت مسجداالقصی به عنوان محل اسراء و معراج پیامبر اکرمالف

کند که مسجداالقصی و  آنھا بوده است، مسلمانان را وادار می ۀمسلمانھا که قبل
 فلسطین را دوست داشته باشند؛ چون مبارک و مقدس است.

                                           
 .۹۱، ص ۲الدعاه، زیدان، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و -١
 .۱۸۹، ص ۱۰تفسیر قاسمی، ج  × ۲۳، ص ۳تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
 .۲۱۳السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٩٢

 

: مسلمانان باید به مسئولیت خود در قبال مسجداالقصی و آزادی آن از لوث ب
اند مسجدالحرام را از لوث  شرک و عقیده تثلیث پی ببرند ھمان طور که آنھا موظف

پرستی پاک نمایند؛ چون ھم مسجداالقصی و ھم مسجدالحرام ھر دو  بتشرک و 
اند؛ یکی را طاغوت عربی اشغال نموده و دیگری تحت اشغال طاغوت  اشغال شده

صلیبی است و ھر دو نیاز به آزادی دارند و مسلمانان باید بدانند که پیوند مسجدالحرام 
سجداالقصی تھدید مسجدالحرام و یا مسجداالقصی بیانگر این موضوع است که تھدید م

ای برای اشغال از نیل تا مسجدالحرام  اھل آن است و از نیل تا مسجداالقصی مقدمه
شود و از  ای است که به سوی مسجدالحرام باز می است؛ پس مسجداالقصی دروازه

دست رفتن مسجداالقصی و افتادن آن در دست یھودیان به معنی این است که امنیت 
اند و تاریخ  و حجاز نیز مورد تھدید است و دشمنان به آن چشم دوخته مسجدالحرام

گوید که ارناط  نماید؛ زیرا تاریخ جنگھای صلیبی به ما می گذشته وحال این را تأیید می
صلیبی صاحب مملکت کرک، گروھی را برای تجاوز به قبر پیامبر و بیرون آوردن جسد 

سیحیان کاتولیک) در آغاز قرن حاضر ھا (م مبارکش به حجاز فرستاد و پرتغالی
کوشیدند تا به حرمین شرفین برسند و آنچه را که نیاکان صلیبی آنھا نتوانستند انجام 

ھا از خود نشان دادند،  عثمانی دھند، انجام بدھند، اما مقاومت شدیدی که ممالیک و
دی که میال ۱۹۶۷اجازه نداد تا برنامه شوم و پلید آنھا عملی شود و بعد از جنگ 

المقدس را اشغال کردند، رھبرانشان فریاد برآوردند که ھدف بعدی  یھودیان، بیت
 اشغال حجاز و قبل ازھمه مدینه و خیبر است.

ھا، بعد از اینکه لشکریان یھود، قدس را محاصره  دافید گوریون، رھبر یھودی
رد آمده جوانان یھودی که در نزدیک مسجداالقصی گ نمایند، در جمع سربازان و می

اش آن را به  بودند، حاضر شد و در جمع آنھا سخنرانی آتشینی ایراد نمود و با این گفته
 .١»دھیم ان را به سوی یثرب ادامه میایم و اینک راھم ما قدس را گرفته«پایان رساند: 

المقدس و خلیج ایالت  خانم گولدا مائیر نخست وزیر یھودیان بعد از اشغال بیت
رسد و آنھا  بوی پدران و نیاکانم در مدینه و حجاز به مشامم می«گوید:  عقبه می
 .٢»ھستند که آنھا را پس خواھیم گرفتھای ما  سرزمین

                                           
 .۳۱۴السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -١
، به قلم امیل غوری به نقل از السیرة النبویة، ابی فارس، ص ۴۶۱۳شمارۀ  اردن، روزنامه الدستور -٢

۳۱۴. 



 ٤٩٣  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

ای برای دولت آینده خود منتشر نمودند که از  یھودیان از آن تاریخ به بعد، نقشه
عربی و اردن و سوریه و عراق و مصر  ۀگیرد و جزیر فرات تا نیل تمام منطقه را در برمی

و یمن و کویت و تمام خلیج عربی در این نقشه قرار دارد و آنھا بعداز پیروزی خود در 
 .١میالدی این نقشه را در اروپا توزیع کردند ۱۹۶۷سال 

اء فقط در یک آیه بیان اسر ۀرا در سور ج خداوند ماجرای اسراء پیامبر اکرم  -۱۰
 کرده است:

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

َ
�ۡ 

ِيٱ ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِناۚٓ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  �َّ  .]۱[اإلسراء:  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
به مسجداالقصی برد، اش را شب ھنگام از مسجدالحرام  پاک است آنکه بنده«

مسجدی که اطراف آن را مبارک گردانیده بودیم تا آیات خود را به او بنمایانیم؛ ھمانا 

 .»تخدا شنوا و بینا اس
ھای یھودیان پرداخته و آنھا را خبر داده  سپس خداوند به بیان رسواییھا و جنایت

اسراء ی  بین آیات در سورهنماید. ارتباط   است که این قرآن به استوارترین راه ھدایت می
نماید که یھودیان به زودی مقام رھبری امت و انسانیت را از  به این موضوع اشاره می

اند که برای باقی ماندن آنھا در این  ھایی مرتکب شده دست خواھند داد؛ چون آنھا جنایت
نتقل م ج مقام مجالی باقی نمانده است و خداوند این منصب را عمًال به پیامبر اکرم

 .٢خواھد گردانید و ھر دو مرکز دعوت ابراھیمی را به آن حضرت اختصاص خواھد داد
دارد که چگونه آنھا در  پردازد و بیان می اسراء به بیان استبداد اسرائیلی می ۀسور

اند. از این رو یکی از  زده چنگال قدرتھای بزرگ آن زمان (فارس و روم) دست و پا می
ھای خدا بود  و امتش، دیدن برخی از نشانه ج فواید بزرگ سفر اسراء برای پیامبر اکرم

 .٣ھای تاریخی آن بود علق به مسجداالقصی و نشانهترین آیات الھی مت که روشن
 فرماید: خداوند می

ْ ِمن ُدوِ�  ۡلِكَ�َٰب ٱَوَءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿ �َّ َ�تَِّخُذوا
َ
ِٰٓءيَل � َِ�ٓ إِۡسَ� وََجَعۡلَ�ُٰه ُهٗدى ّ�ِ

ٓ إَِ�ٰ بَِ�ٓ  ٣َ�َن َ�ۡبٗدا َشُكوٗر� ۥُذّرِ�ََّة َمۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٍح� إِنَّهُ  ٢َو�ِيٗ�  َوقََضۡيَنا
                                           

 .۲۱۵ھمان، ص  -١
 .۱۲۰الرحیق المختوم، مبارکفوری، ص  -٢
 .۱۴۹اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٩٤

 

ٰٓءِيَل ِ�  �ِض ٱَ�ُۡفِسُدنَّ ِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱإِۡسَ�
َ
� َكبِٗ�� ۡ� َ�ۡ�ِ َوَ�َۡعلُنَّ ُعلُّوٗ فَإَِذا َجآَء  ٤َمرَّ

ٖس َشِديٖد فََجاسُ 
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
ٓ أ َا ولَٮُٰهَما َ�َعۡثَنا َعلَۡيُ�ۡم ِعَباٗدا �َّ

ُ
ْ ِخَ�َٰل وَۡعُد أ � ٱوا  ّ�ِيَارِ

ۡفُعوٗ�  ةَ ٱُ�مَّ َرَدۡدنَا لَُ�ُم  ٥َوَ�َن وَۡعٗدا مَّ ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ�  ۡلَكرَّ
َ
ۡمَدۡدَ�ُٰ�م بِأ

َ
َعلَۡيِهۡم َوأ

ۡ�َ�َ نَفًِ�ا
َ
ُ�ۡم فَلََهاۚ  ٦وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ۡ
َس�

َ
نُفِسُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِ�

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
إِۡن أ

 ٓ �ٖ  لَۡمۡسِجدَ ٱاْ وُُجوَهُ�ۡم َوِ�َۡدُخلُواْ � �ِخَرةِ ٱَء وَۡعُد فَإَِذا َجا َل َمرَّ وَّ
َ
َكَما َدَخلُوهُ أ

واْ َما َعلَۡواْ تَۡتبًِ�ا ُ  .]۷-۲[اإلسراء:  ﴾٧َوِ�ُتَّ�ِ
اسرائیل ساختیم، با این مضمون که جز من  به موسی کتاب دادیم و او را رھنمود بنی«

کارساز خود نگیرید. ای نسل کسانی که با نوح در کشتی سوارشان  کسی را وکیل و
بسیار سپاسگذاری بود و به بنی اسرائیل در کتاب گفتیم که شما  ۀکردیم، او بند

کنید؛ وقتی نوبت اول  اندازید و خیلی زیاد سرکشی می دوباره در زمین فساد به راه می
ھا  . آنھا جھت تجسس وارد خانهفرستیم فرا رسد، بندگانی جنگجو و قوی بر شما می

شوند و این وعده محقق شد؛ سپس نوبت را علیه آنھا به شما برگردانیدیم و شما را  می
با مالھا و فرزندان کمک کردیم و تعداد شما را افزایش دادیم و (گفتیم) اگر نیکی 

ری اید و اگر بدرفتاری بکنید، به ضرر خود بدرفتا بکنید به نفع خودتان نیکی کرده
فرستیم) تا روی شما را  دوم فرا رسد، (بندگان خود را می ۀاید و چون وعد کرده

اول وارد مسجد بشوند و به ھر چیزی که دست یافتند، آن  ۀناخوش کنند و مانند دفع

 .»درا نابود کنن
، در سال ١گوید: بخت النصر به دستور پادشاه فارس می ةالنھایالبدایة و ابن کثیر در

و خود وارد آن سرزمین  ٢میالد به تخریب و ھجوم سرزمین یھودیان پرداختقبل از  ۵۹۷
گردید و به سبب آن بنی اسرائیل متفرق شدند؛ گروھی در حجاز اقامت گزید؛ گروھی در 

 .٣یثرب؛ گروھی در وادی القری ساکن شدند و تعداد اندکی به مصر اقامت گزیدند
حکومت روم به تخریب دولت یھودی قبل از میالد،  ۳۷۰برای دومین بار در سال 

 .)ولت یھودی را بازسازی کرده بودندپرداخت (پس از آنکه آنھا دوباره د

                                           
است نه  دکتر فرست مرعی استاد تاریخ دانشگاه صنعاء معتقد است که بخت النصر کلدانی بوده -١

 .فارسی و به دستور پادشاه کلدانی تخریب صورت گرفته است
 .۱۵۲اصول الفکر السیاسی، ص  -٢
 .۱۵۱ھمان، ص  -٣



 ٤٩٥  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

زمان با منھدم کردن ھیکل اورشلیم توسط فرمانده رومی  این انھدام و تخریب ھم
(تیتوس) به وقوع پیوست بنابراین، یھود تاب و توان خود را در مقابل ستم سیاسی و 

داشتند از دست دادند و پی در پی ھجرت کردند و  ھا بر آنان روا می دینی که رومی
عرب، جائی که قبًال نیاکانشان به آنجا مھاجرت کرده  ۀبعضی از آنھا به جنوب جزیر

١بودند، مھاجرت نمودند
. 

عناصر یھودی که پیرامون جزیره عربی پراکنده گردیده بودند، ھمواره میکروب فساد 
طور که  ین رو الزم بود که رسول خدا ھماناند. از ا مراه داشتهدر زمین را با خود ھ

قریش را درک نمود و برای مقابله با آن آماده شده بود، باید به تجزیه و  ۀوضعیت جامع
؛ زیرا یھودیان فقط ٢گردید پرداخت و برای مقابله با آن آماده می تحلیل پدیده یھودی می

نیستند که داستانھایشان به خاطر عبرت آموختن یک امت تاریخی مانند عاد و ثمود 
در  ج عربی که پیامبر اکرم ۀشود؛ بلکه آنھا امتی بودند که در واقعیت جامع مطرح می

نمود، حضور انبوه و  نمود و در آن برای اقامه دولت اسالمی فعالیت می آن زندگی می
صدد تشکیل مرکزی چشمگیری داشتند و عالوه بر جایگاه اقتصادی که دارا ھستند، در

ھای به جا مانده  آیند؛ چون دارای دانشمندان و تاریخ و کتاب برای تسلط افکار خود برمی
ھای پیامبری را  دھد که ویژگی از پیامبران ھستند که به آنھا این صالحیت و اجازه را می

 تعریف وتبیین نمایند و از او معجزات بخواھند و شرایطی را برای صداقت پیامبران و
ھا وضع کنند؛ پس اگر قریش از کعبه برای مبارزه با اسالم استفاده  صحت رسالت

گرفتند و ھمان گونه که محّمد  کردند، یھودیان از تورات برای مبارزه با قرآن کار می می
کشید، از جانب یھودیان نیز چنین انتظاری  انتظار نبرد و درگیری را با قریش می

المللی میان فارس و روم و یھود  از کشمکش و نبرد بین ای اسراء گوشه ۀ. سور٣رفت می
المللی  کشد و بعد از آن سوره روم نازل شد که این سوره نیز از نبرد بین را به تصویر می

 فرماید: ه است؛ چنانکه خداوند میسخن گفت

﴿ ٓ ومُ ٱُغلَِبِت  ١مٓ ال ۡدَ�  ٢لرُّ
َ
�ِض ٱِ�ٓ أ

َ
ِ�  ٣َوُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ  ۡ�

 ِ ۡمرُ ٱبِۡضِع ِسنَِ�ۗ ِ�َّ
َ
ِۚ ٱبَِنۡ�ِ  ٤لُۡمۡؤِمُنونَ ٱِمن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعُدۚ َوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح  ۡ� َّ� 

                                           
 .۲۰۶، ص ۲ابن خلدون، ج  -١
 .۱۵۲اصول الفکر السیاسی، ص  -٢
 .۱۵۳ھمان، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٩٦

 

ۖ وَُهَو  ِۖ ٱوَۡعَد  ٥لرَِّحيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱيَنُ�ُ َمن �ََشآُء ُ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ َوَ�ِٰ�نَّ  ۥۡعَدهُ وَ  �َّ
 َ�َ�ۡ

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ۡعلَُموَن َ�ِٰهٗر� ّمَِن  ٦َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱأ ُهۡم  �ِخَرةِ ٱوَُهۡم َعِن  �ُّ

 .]۷-۱[الروم:  ﴾٧َ�ٰفِلُونَ 
مشرکان قریش دوست داشتند که فارسیان، بر رومیھا غلبه نمایند؛ چون آنھا و 

اما مسلمانان خواستار پیروزی روم بر فارس بودند؛ پرست بودند،  مردم فارس بت
 بندی ھا اھل کتاب بودند؛ چنانکه مفسران تفاصیل زیادی در مورد شرط چراکه رومی

ابوبکر صدیق با یکی از مشرکان مکه در مورد جنگ فارس و روم که قرآن تأکید کرده 
١اند خورد، ذکر کرده شود و فارس شکست می بود که روم پیروز می

. 
نظریه و دیدگاه ابن عطیه بر این است که بھتر است علت شادی مؤمنان این موضوع 
بیان گردد که در صورت پیروزی روم بر فارس، از جانب آنان خطر کمتری متوجه آنان 

گردید بنابراین، آنھا خواستار پیروزی روم بر فارس بودند. پس با توجه به این تحلیل،  می
ه دین و شریعتی که خداوند او را با آن مبعوث کرده است امید داشت ک ج پیامبر اکرم

خواستند که او با پادشاھی درگیر  پیروز گردد و بر دیگر ملتھا چیره شود، اما کفار مکه می
٢شود تا اورا ریشه کن کند و آنھا از جانب او آسوده خاطر گردند

. 
به خاطر این نبود از این رو ابن عطیه بر این باور است که خوشحالی زیاد مؤمنان 

ھا دلیلی مادی و محسوس بر اند و یا اینکه پیروزی آنھا بر فارس که رومیھا اھل کتاب
صداقت خبر قرآنی خواھد بود؛ بلکه سبب خوشحالی مسلمانان این بود که خداوند از 

ھایی که تا آن وقت ھنوز  نیروی دریایی روم به نفع مسلمانان کار گرفت (مسلمان
نداشتند)؛ چراکه بعد از پیروزی روم بر دولت فارس و نابودی آن، رومیقدرتی دریایی 

ھا نیز پس از آن ھمه مبارزه، تضعیف خواھند شد و این راه را برای پیروزی مسلمانان 
گردد تا اسالم به عنوان یک قدرت جدید  نماید و با این امر موجب می بر آنھا ھموار می

٣جھانی مطرح گردد
. 

جایگاه نماز؛ چراکه براساس سنت و احادیث نبوی نماز در اثبات اھمیت و   -۱۱
ھا فرض شده است و آن گونه که ابن به آسمان ج شب عروج پیامبر اکرم

                                           
 .۱۲، ص ۲۱تفسیر طبری، ج  -١
 .۴۲۵، ص ۱۱تفسیر ابن عطیه، ج  -٢
 .۱۵۸السیاسی، ص اصول الفکر  -٣



 ٤٩٧  بخش چهارم: هجرت به حبشه، مشکالت سفر به طائف و سفر اسراء

 

. پس دعوتگران ١این امر بیانگر اھمیت و عظمت نماز است :کثیر گفته است
باید بر اھمیت نماز و مواظبت بر آن تأکید ورزند و وقتی از اھمیت و جایگاه 

گویند، این مطلب را که نماز در شب معراج فرض شده و  سخن می نماز
قبل از وفات خویش به آن سفارش  ج آخرین چیزی است که پیامبر اکرم

٢نموده است به عنوان شاھدی بر اھمیت و جایگاه نماز متذکر شوند
. 

در مورد اینکه آیا پروردگارش را دیده است، پرسیدند:  ج از پیامبر اکرم  -۱۲
٣توان اورا دید؟ ری است، چگونه میفرمود: نو

. 
آن حضرت از خطرھای بیماریھای اجتماعی سخن گفت و کیفر آنھا را نیز بر   -۱۳

 اساس آنچه در شب اسراء و معراج مشاھده کرده بود بیان داشت. از جمله
 توان به امور ذیل اشاره کرد: می

افرادی را دید که در معراج  ج : کیفر غیبت و غیبت کنندگان: پیامبر اکرمالف
ھستند که گوشت مردم را  اینھا کسانی«خورند، جبرئیل گفت:  را می گوشت مرده

٤»خورند می
. 

در آن شب مردانی را دید که  ج ب: کیفر خوردن اموال یتیمان: پیامبر اکرم
 ھای بزرگی از آتش است و ھایشان قطعه ھای بزرگی مانند لب شتر دارند و در دست لب

شود. جبرئیل  شود که از پشتشان خارج می به دھانشان زده می ھای بزرگی سنگ
٥اند گفت: اینھا کسانی ھستند که از روی ستم و ظلم، مال یتمیان را خورده

. 
ھا بود و در  قومی را دید که شکمھایشان مانند خانه ج : رباخواران: پیامبر اکرمج

گفت: اینھا شد. جبرئیل  آن مارھایی بود که از بیرون، شکمشان دیده می
٦اند رباخواران

. 
دھند و کسانی که  د: ھمچنین کیفر و سزای زناکاران و آنھایی که زکات نمی

                                           
 .۲۳، ص ۳تفسیر ابن کثیر، ج ١-

 .۹۳، ص ۲لدعاة، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و -٢
 .۱۶۱، ص ۱صحیح مسلم، ج  × ۱۹۰، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٣
 .اسناد آن صحیح است ۲۵، ص ۲۰الفتح الربانی، ج  -٤
 .۲۰۰، ص ۸فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج  -٥
 .۲۷۴، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٦



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٩٨

 

١کنند را بیان فرمود اعتنایی و سستی می آور فتنه ھستند ودر امانت بی پیام
. 

کارند و  بر گروھی گذر نمود که در یک روز می ج و: پاداش مجاھدان: پیامبر اکرم
کنند باز به ھمان شکل اولیه  کنند و پس از اینکه درو می می در ھمان روز درو

شان ھفتصد برابر ھایاینھا مجاھدان راه خدایند که نیکی«گردد. جبرئیل گفت:  برمی
 .»شود ود و چیزی از آنھا کاسته نمیش می

درک جایگاه مسجداالقصی توسط صحابه، اصحاب اھمیت مسجداالقصی را   -۱۴
را در برابر آن دانستند که مسجداالقصی تحت  درک کردند و مسئولیت خود

آزاد  ج فرمانروایی رومیھا اسیر بود؛ چنانکه آن را در دوران عمر بن خطاب
کردند و ھمواره مسجداالقصی در امنیت و آسایش قرار داشت تا اینکه در 
قرن پنجم ھجری صلیبیھا در آن به مدت یک قرن به فساد و تباھی 

الدین ایوبی آزاد کردند و  آن را به فرماندھی صالح پرداختند؛ سپس مسلمانان
٢اینک در اشغال یھودیان است پس راه آزادی آن چیست؟

. 
آن  ج ای که اصحاب و یاران پیامبر اکرم راه آزادی قدس، جھاد در راه خدا به شیوه

 باشد. بودند، می

 

                                           
 .۲۵۷، ص ۲۰الفتح الربانی، ج  × ۷، ص ۱۵تفسیر طبری، ج  -١

 .۲۲۰السیرة النبویة، ابی فارس، ص  ٢-



 
 
 
 
 

 بخش پنجم: 
و هجرت  ،اسالم بر قبائل ۀعرض

 اصحاب به مدینه
 



 
 
 
 

 فصل اول
 گشت و گذار در میان قبایل، و هجرت اصحاب به مدینه

اسالم در میان  ۀپس از بازگشت از طائف در موسم حج به عرض ج پیامبر اکرم
خواست تا او را پناه دھند و او را یاری نمایند تا بتواند پیام  قبایل پرداخت و از آنھا می

ھای آن  ای قوی و داعیانه که نشانه خدا را به مردم برساند و در این راستا طبق برنامه
داد. ابوبکر صدیق مردی که  کرد و دعوت می روشن و اھدافش مشخص بود، حرکت می

کرد. آنھا نزد  شناخت نسبھای اعراب و تاریخ آن تخصص داشت، او را ھمراھی میدر 
پرسید و به آنھا  ازسران قبایل می س رفتند و ابوبکر ھا می افراد سرشناس قبیله

گفت: تعدادتان چه قدر است؟ قدرت دفاعی شما چگونه است؟ و جنگ در میان  می
سخن بگوید و دعوتش را  ج مبر اکرمشما چه طور است؟ و این قبل از آن بود که پیا

١عرضه نماید
. 

سپس به عرضه اسالم بر قبایل پرداخت و قبائلی که به اسالم «گوید:  مقریزی می
دعوت داد عبارت بودند از: بنوعامر، غسان، بنوفزاره، بنومره، بنوحنیفه، بنوسلیم، 

نوعذره، قیس بن بنوعبس، بنونصر، ثعلبه بن عکابه، کنده، کلب، بنوالحارث بن کعب، ب
 .»والیسر انس بن ابی رافعخطیم، و اب

پیامبر «ھا را جدا جدا حکایت کرده و گفته است:  واقدی اخبار ھر یک از این قبیله
دعوت را از قبیله کنده آغاز کرد و آنھا را به اسالم دعوت داد، سپس نزد  ج اکرم
گفت: چه کسی مرا  عامر رفت و می حنیفه و بنی بنی ۀکلب آمد و بعد از آن نزد قبیل بنی

کند تا پیام پرودرگارم را برسانم؛ زیرا  برد و از من حمایت و دفاع می نزد قومش می
اند. این در حالی بود که ابولھب پشت  قریش مرا از رساندن پیام پروردگارم باز داشته

ھید؛ زیرا او او گوش ند گفت: به سخنان سر رسول خدا بود و به مردم می

                                           
 .۳۶، ص ۱االنساب، سمعانی، ج  -١



 ٥٠١  بخش پنجم: عرضۀ اسالم بر قبائل، و هجرت اصحاب به مدینه

 

 .١»دروغگوست
بدین صورت پیامبر خدا، در معرض اذیت و آزار بزرگی قرار گرفت؛ چنانکه ترمذی از 

در محل توقف قبائل، اسالم را عرضه  ج روایت کرده است که: پیامبر اکرم سجابر 
آیا مردی ھست که مرا نزد قومش ببرد؟ چون قریش مرا از «فرمود:  نمود و می می

 ۀو ھمچنان در میان قبایل به عرض .»اند وردگارم را برسانم، منع کردهپراینکه سخن 
 ۀترین صورت دست رد بر سین داد. آنان به زشت پرداخت و آنھا را دعوت می اسالم می

شناسد و  گفتند: قومش او را بھتر می کردند و می زدند و او را اذیت می آن حضرت می
 خود را فاسد کرده است.کند که قوم  چگونه کسی ما را اصالح می

دین، جوان بنی ھاشم  بدین صورت قریش به شایع و پخش نمودن القابی از قبیل بی
برد پیامبر است، پرداختند و شکی نیست که این شایعات پیامبر را آزار  که گمان می

٢داد می
. 

 تری با آزارھای سخت ج اذیت و آزار آنھا در این حد منحصر نماند؛ بلکه پیامبر اکرم
مواجه گردید؛ چنانکه بخاری در تاریخ خود و طبرانی در الکبیر از مدرک بن منیب و او 

را در دوران  ج اند که: پیامبر اکرم از پدرش و ایشان از پدر بزرگش روایت کرده

شوید. در آن اثنا  رستگار می ال اله اال اهللاگفت ای مردم! بگویید  جاھلیت دیدم که می
اش تف انداختند؛ یکی بر ایشان خاک ریخت؛ یکی ناسزا گفت  برخی از مردم بر چھره

تا اینکه ظھر شد آن گاه دختری با ظرفی آب آمد و پیامبر چھره و دستھایش را شست 
شود. پرسیدم: این  خورد و خوار می و فرمود: دخترم! مترس از اینکه پدرت شکست می

٣بود دختر کیست؟ گفتند: زینب دختر محمد است، او دختری پاکیزه
. 

را آزار  ج ابوجھل و ابولھب (لعنھما الله) به نوبت و یکی پس از دیگری پیامبر اکرم
گرفت. عالوه بر  دادند. رسول خدا از جانب آنان شدیدًا مورد اذیت و آزار قرار می می

٤کردند داد، نیز او را اذیت می آنھا کسانی را که دعوت می
. 

 ھای ابوجھل و مشرکان به ھنگام عرضه توطئهدر برابر  ج ھایی که پیامبر اکرم شیوه

                                           
 .۳۱ × ۳۰، ص ۱امتاع االسماع، مقریزی، ج  -١
 .۱۸۵، ص ۲السیرة النبویة، ج  × ۳۵الدرر، ابن عبد البر، ص  -٢
 .۵۳محنة فی العھد المکی، ص ال -٣
 .ھمان -٤
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 کرد، عبارت بودند از: استفاده میاسالم در میان قبایل از آنھا 
 ھا در شب  دیدار با قبیله -۱

ھا  این بود که در تاریکی شب برای دیدار قبیله ج ھای پیامبر اکرم یکی از حکمت
و این امر در ناکارکردن آثار تبلیغات قریش  ١رفت تا کسی از مشرکان مانع وی نشود می

آمیز بودن این شیوه ارتباط پیامبر با اوس و خزرج در  آمیز بود و دلیل موفقیت موفقیت
٢شب بود و به دنبال آن پیمان عقبه اول و دوم نیز شب ھنگام انجام شد

. 
 ھا. به محل اقامت قبیله ج رفتن پیامبر اکرم -۲

کلب و بنی حنیفه و بنی عامر در محل اقامتشان دیدار  ۀبا قبیل ج پیامبر اکرم
ھا به  کوشید تا از تعقیب قریش خود را دور بدارد و بتواند با قبیله  و با این کار می ٣کرد
مناسب بدون اینکه از سوی قریش برایش مزاحمتی ایجاد شود، به گفتگو  ۀشیو

 بپردازد.
 ھمراه بردن معاونان با خود -۳

ھا  حضرت را در برخی از دیدارھا و گفتگوھایش با برخی قبیلهابوبکر و علی، آن 
کردند و شاید این ھمراھی به خاطر آن بود که افرادی که دعوت داده  ھمراھی می

شدند، گمان نبرند که او تنھاست و از میان اشراف قوم و خویشاوندانش یاوری ندارد  می
در  ج و این امر به پیامبر اکرم ٤دانست ھای عرب را به خوبی میو از طرفی ابوبکر نسب

نمود تا به  سعی می ج کرد؛ پس پیامبر اکرم ھا کمک می شناخت نژاد و اصالت قبیله
دعوت بھترین افراد بپردازد؛ چراکه در صورت پذیرش اسالم پیامدھای دعوت را بتواند 

 برعھده بگیرد.
 اطمینان حاصل کردن از توان قبیله  -۴

در راستای دعوت قبایل در نظر  ج پیامبر اکرماز جوانب امنیتی مھمی که 
نمود  گرفت، این بود که از قدرت دفاعی و توان آنھا در میان قبایل اطالع حاصل می می

خواست تا او را حمایت کنند؛ زیرا قدرت و توان دفاعی برای کسانی که  و از آنھا می

                                           
 .به نقل از الرحیق المختوم ۱۲۹، ص ۱تاریخ اسالم، نجیب آبادی، ج  -١
 .۱۱۶، ص السیرة النبویة جوانب الحذر والحمایة × ۴۴، ۵۲، ص ۲السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 .۱۴۰، ص ۳، ابن کثیر، ج البدایة والنھایة -٣
 .۱۱۶، ص لجوانب الحذر والحمایةالسیرة النبویة  -٤
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لی که حامی دعوت نمایند؛ بسیار ضروری و مھم است؛ چراکه قبائ دعوت را حمایت می
ایستد؛ پس باید از نظر  اسالمی بودند، در واقع در برابر تمام نیروھای شر و باطل می

توانایی مادی و معنوی شایستگی ایفای چنین نقشی را داشته باد و بتواند دعوت را 
حمایت کند و پیامدھای نشر آن را تحمل نماید و موانعی را که برسر راه دعوت قرار 

١دفع نمایدگیرند،  می
. 

 گفتگو با بنی عامر 
عامر را انتخاب نمود تا گفتگوھایی را با آنان انجام دھد.  طائفه بنی ج پیامبر اکرم

و ھمراھش ابوبکر  ج شد. پیامبر اکرم ریزی قبلی انجام می این گفتگوھا براساس برنامه
د؛ بلکه یکی از ای جنگجو است و افراد زیادی دار دانستند که بنی عامر قبیله نه تنھا می
اند و از ھیچ پادشاھی  ای است که زنان و کودکانش ھرگز اسیر دشمن نشده پنج قبیله

قریش و  ۀای ھمانند قبیل و قبیله ٢پیروی نکرده و خراج و مالیاتی به کسی نداده است
بنی عامر و ثقیف اطالع  ۀاز مخالفت دیرین ج ھمچنین پیامبر اکرم ٣خزاعه است

در این صدد برآمد تا ثقیف را به این دلیل که از  ج داشت بنابراین، پیامبر اکرم
 پذیرفتن دعوتش امتناع ورزیدند، از خارج آنھا را تحت فشار قرار دھد.

برای در خطرانداختن موقعیت ثقیف در این صدد برآمد تا از  ج پیامبر اکرم
٤عامر ببندد  استفاده نماید و پیمان قطعی با بنی عامر بن صعصعه  موقعیت بنی

. 
نزد بنی عامر بن صعصعه آمد و  ج نگاران بر این باورند که وقتی پیامبر اکرم سیره

آنھا را به سوی خدا دعوت داد و اسالم را بر آنان عرضه کرد، مردی از آنھا به نام بحیره 
از قریشیان بازگیرم و حمایت  سوگند به خدا اگر من این جوانمرد را«بن فراس گفت: 

او عرب را خواھم بلعید؛ سپس به پیامبر گفت: آیا اگر ما از تو پیروی  ۀکنم به وسیل
کنیم و خداوند تو را بر مخالفانت پیروز گرداند بعد از تو فرماندھی و ریاست امور از آن 

د آن را ما خواھد بود؟ فرمود: این امر در اختیار خداوند است به ھر کس که بخواھ
ھایمان را به خاطر دفاع از تو آماج شمشیرھای قوم عرب قرار دھد. او گفت: شاھرگ می

                                           
 .۱۷ × ۱۱۶ھمان، ص  -١
 .۱۸۲اصول الفکر السیاسی، ص  -٢
 .ھمان -٣
 .ھمان -٤
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دھیم و وقتی خدا تو را پیروز گردانید، فرماندھی برای کسانی دیگر باشد؟ ما به آئین تو 
١نیازی نداریم

. 

 شیبان گفتگو با بنی
دستور  ج پیامبرشآمده است: وقتی خداوند به  ج در روایت علی بن ابی طالب

ھای عرب عرضه دارد، رسول خدا به راه افتاد و من ھم  داد تا دعوتش را بر قبیله
گوید: سپس به مجلسی دیگر رفتیم که مجلسی آرام بود.  ھمراھش بودم ... تا اینکه می

ابوبکر جلو رفت و سالم کرد و گفت: از کدام خاندان ھستید؟ پاسخ دادند: از 
نمود و گفت: پدر ومادرم فدایت  ج ابوبکر رو به سوی پیامبر خدا شیبان بن ثعلبه. بنی

باد؛ اینان سرآمد خاندان خود و سرآمد مردمند. در میان آنھا فردی به نام مفروق بود 
شما چند نفر است؟ مفروق گفت:  ۀکه از ھمه سخنگوتر و زیباتر بود. ابوبکر گفت: قبیل

ر نفر باشند ھرگز از کاستی افراد خود ما بیش از ھزار تن نیستیم و گروھی که ھزا
خورد. ابوبکر گفت: توان دفاعی شما چگونه است؟ مفروق گفت: ما به  شکست نمی

شویم، به  شویم و وقتی خشمگین می ھنگام رویارویی با دشمن به شدت خشمگین می
افتیم؛ ما جنگ را بر زن و فرزند و شمشیر را بر ھمبستری با ھمسران  شدت در می

دھیم و پیروزی به دست خدا است؛ گاھی ما بر دیگران پیروز  رجیح میخویش ت
کرد و  ج گردند. آن گاه رو به پیامبر اکرم گردیم و گاھی دیگران بر ما پیروز می می

گفت: شاید تو از قریش ھستی؟ ابوبکر گفت: اگر به شما رسیده که او رسول خداست، 
 اینک این ھمان مرد است.
 ج خوانی؟ پیامبر اکرم قریشی! ما را به چه چیزی فرا می مفروق گفت: ای برادر

فرمود: شما را به اینکه گواھی دھید که ھیچ معبودی جز الله نیست و او یگانه است و 
خواھم که مرا کمک  شریکی ندارد و من بنده خدا و پیامبرش ھستم و از شما می

اند و رسول خدا را  ت شدهام کنید؛ زیرا قریش در مقابل امر الھی ھمدس نمایید و یاری
اند در حالی که خداوند  نیاز دانسته باطل از حق بی ۀاند و خود را به وسیل تکذیب کرده

دھی؟ آن گاه  نیاز و ستوده است. مفروق گفت: آیا به چیزی دیگری ھم دعوت می بی
این  ج ام. آن گاه پیامبر اکرم گفت: به خدا سوگند که سخنی بھتر از این را نشنیده

                                           
 .۳۸، ص۲سیرة ابن ھشام، ج  -١
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 آیات را تالوت نمود:

ْ  قُۡل ﴿ تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
�َّ  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّمَ  َما �

َ
�  ْ ِ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا ۖ َو� يۡنِ ٱا  ۡلَ�ِٰ�َ

ُۡن نَۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ  ۡوَ�َٰدُ�م ّمِۡن إِۡمَ�ٰٖق �َّ
َ
ْ أ ۖ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا إِۡحَ�ٰٗنا

ْ  اَما َظَهَر ِمۡنهَ  َش ۡلَفَ�ٰحِ ٱ َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱَوَما َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ  ۡ�َّقِ

ٮُٰ�م بِهِ   .]۱۵۱[األنعام:  ﴾١٥١لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
را  بگو: بیائید تا آنچه را که پروردگارتان حرام کرده است، بخوانم. اینکه با او چیزی«

شریک قرار ندھید و با پدر و مادر به نیکی رفتار کنید و فرزندانتان را از ترس فقر 
دھیم و به کارھای زشت چه ظاھر باشند، چه  مکشید. ما به شما و به آنھا روزی می

باطن، نزدیک مشوید و ھیچ کس را که خداوند کشتن او را حرام کرده است، مکشید 

 .»شما را به آن دستور داده تا بفھمیدمگر به حق. این است آنچه خدا 
خوانی.  مفروق گفت: به خدا سوگند که به مکارم اخالق و کارھای نیک فرا می

اند و ادامه داد که  اند، دروغ گفته قومی که تو را تکذیب کرده و علیه تو ھمدست شده
ای قریشی! من سخنت  :این ھانی بن قبیصه شیخ و پیشوای دینی ماست. ھانی گفت

را شنیدم، اما من بر این باورم که اگر ما تنھا در پی یک جلسه که در حضور ما 
آنکه ھیچ نشستی قبل و یا بعد از آن صورت گرفته باشد و در حالی که در  ای بی نشسته

ایم، دین  خوانی تأمل نکرده دعوت تو نیندیشیده و در فرجام آنچه ما را بدان فرا می
رک کنیم و از تو پیروی نماییم، لغزشی در اندیشه و نوعی سبکسری و خود را ت

توجھی در فرجام کارھاست و لغزش با شتاب و عجله ھمراه است و ما دوست نداریم  بی
از طرف آن دسته از افراد خاندانمان که اینجا نیستند، پیمانی ببنیدیم بنابراین، تو ھم 

نگریم. آن گاه ھانی به مثنی بن حارثه  د میگردیم و در کار خو برگرد و ما ھم بر می
اشاره کرد و گفت: این مثنی، شیخ و پیشوای امور جنگی ماست. مثنی که بعدھا 
مسلمان شد، گفت: ای قریشی! سخنانت را شنیدم و پاسخ ما ھمان پاسخ ھانی بن 

 توانیم دین خود را ترک کنیم و از تو پیروی کنیم و ما میان دو قبیصه است که نمی
فرمود: این دو  ج ایم یکی یمامه و دیگری سمامه. پیامبر اکرم چھارچوب قرار گرفته

 چھارچوب چیست؟ گفت: نھرھای کسری و آبھای عرب است.
اما آنچه مربوط به نھرھای کسری است، گناھی است که صاحب آن مورد بخشش 

که کسری از ما  ایم شود؛ ما به پیمانی گردن نھاده گیرد و عذرش پذیرفته نمی قرار نمی
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ای به پا نکنیم و ھیچ ماجراجو و  گرفته است مبنی بر اینکه ھیچ ماجرا و فتنه
دھی به نظر من از  گری را پناه ندھیم و این چیزی را که تو ما را به آن دعوت می فتنه

چیزھایی است که پادشاھان آن را خوش ندارند، اّما اگر دوست داری که تو را از ناحیه 
فرمود: پاسخ  ج ت کنیم و پناه دھیم این کار را خواھیم کرد. پیامبر اکرمعربھا حفاظ

ھای موجود  شما در مورد این موضوع پاسخی شایسته و منطقی است؛ چراکه واقعیت
آیند  جامعه را به صراحت بیان نمودید، اّما کسانی درصدد حمایت و یاری دین خدا برمی

خواھید دیری نپاید که خداوند سرزمین و  می جوانب بر آن احاطه یابند. آیا ۀکه از ھم
شھرھا و اموال آنان را به شما بدھد و شما را با دختران آنان ھمبستر کند؟ آیا خداوند را 

 .١کنید؟ نعمان گفت: خداوند شایسته تسبیح و تقدیس است! تسبیح و تقدیس می

 ها و اندرزها درس
 ھا بود:  انتظار داشت، دارای این ویژگیطلبید و  می ج یاری و نصرتی که پیامبر اکرم

 ج با شدت یافتن اذیت و آزار قریش پس از مرگ ابوطالب عموی پیامبر اکرم -۱
که حامی آن حضرت بود، کمک خواستن ایشان از بیرون مکه به صورت 

شد و این بیانگر آن است که داعی در  ای فعال می ملموس و قابل مالحظه
تواند کارآیی الزم را در فعالیتھای  ارعاب ھرگز نمیمحیطی از خشونت، فشار و 
 دعوتگری خود داشته باشد.

ھا و کمک خواستن از آنان به دستور خداوند  عرضه نمودن اسالم بر قبیله -۲
ای اجتھادی از طرف خود پیامبر نبود که شرایط  عزوجل بود و فقط مسئله

 موجود دعوت آن را ایجاب کرده باشد.
از آن دسته از رھبران و اشراف قبایل که دارای قدرت و فقط  ج پیامبر اکرم -۳

توانستند حمایت ھمه جانبه دعوت  طلبید؛ چون اینھا می نفوذ بودند کمک می
 و صاحب آن را فراھم کنند.

رسد که یاری خواستن  چنین به نظر می ج پیامبر اکرم ۀسیر ۀدر خالل مطالع -۴
 وی به خاطر این دو امر بوده است:

 دعوت حمایت به عمل آید و با پیروان آن برخورد بدی صورت نگیرد.تا از  × الف

                                           
 .۱۴۵ × ۱۴۲، ص ۳البدایة والنھایة، ج  -١
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ی  تا رسول خدا براساس ھمین دعوت، قدرت رابه دست گیرد البته این، نتیجه × ب
 طبیعی کار بود.

درخواست افرادی که اظھار آمادگی برای حمایت از دعوت  ج پیامبر اکرم -۵
ای در  دلیل این حمایت، بھرهنمودند به این شرط که افرادشان در آینده به 

قدرت و فرمانروایی داشته باشند و یا در مقابل اینکه دعوت اسالمی را کمک 
اند، در قدرت سھیم شوند را نپذیرفت؛ چون این دعوتی است به سوی الله  کرده

 و شرط اساسی آن این است که خالصانه برای خدا و خشنودی وی باشد.
رسانی و قربانی  ایی ھستند که ھر نوع کمکھ اخالص و طلب خشنودی خدا، ھدف

گیرد؛ زیرا ھدفی که انسان برای کاری در پیش دارد  و جانفشانی به خاطر آن انجام می
دھد  ھمان ھدف است که به فعالیت انسان در تالش برای رسیدن به آن کیفیت می

مادی  بنابراین، ھدفی که از یاری کردن دعوت موردنظر است، باید از ھر نوع مصلحت
به دور باشد تا دعوت به دلیل این نوع ھدف، تضمین گردد و از ھر نوع انحراف مصون 
باشد؛ چراکه ھرگاه ھدف خدایی باشد، انسان تا آخرین حد و با تمام توان از آن 

خواھد به جماعتی بپیوندد که به سوی خدا  . پس کسی که می١نگھداری خواھد کرد
ام یا کاال و ثروت دنیا را شرط قرار دھد؛ چون این دھد، نباید رسیدن به مق دعوت می

دھد و  دعوت برای خداست و اختیار آن با خداست؛ به ھر کس که بخواھد آن را می
بایست قبل از ھمه چیز ھدفش  گردد، می دار می کسی که مسئولیت امر دعوت را عھده

رسیدن به  رضای خدا و تالش نمودن برای بلندکردن پرچم او باشد، اما اگر ھدفش
ای خطرناک است که بیانگر خالص نبودن نیت صاحب آن  مقام باشد این انگیزه

مشام  کسی که بوی ریاست از او به«گوید:  . بنابراین یحیی بن معاذ رازی می٢باشد  می
 .٣»رسید، ھرگز موفق نخواھد شد

ھا این  از رھبران قبیله ج یکی دیگر از ویژگیھای یاری خواستن پیامبر اکرم -۶
ای که مفاد  المللی ھا و قراردادھای بین بود که افراد موردنظر نباید به پیمان

آنھا مخالف با منافع دعوت وی است، پایبند باشند؛ چون آنھا وقتی دعوت را به 
ھا در معرض نابودی از  گیرند آن را با پایبندی به این گونه پیمان آغوش می

                                           
 .۴۱۱، ص ۱، محمد خیر، ج السیاسة الشرعیةالجھاد و القتال فی  -١
 .۷۲النبویة، عبدالحمید باللی، ص وقفات تربویه من السیرة  -٢
 .۹۴، ص ۴، ج صفة الصفوة -٣
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این خطری جدی برای دعوت  دھند و ھای طرف قرارداد، قرار می سوی قدرت
و حمایت مشروط و  ١کند رود و مصالح آن را تھدید می اسالمی به شمار می

تواند حمایت موردنظر را محقق سازد؛ چون در آن صورت اگر  جزئی نمی
شیبان بر ضد کسری  به مخالفت برخیزد، ھرگز بنی ج کسری با پیامبر اکرم

محمد و پیروانش حمله کند آنھا شوند واگر کسری بخواھد بر  وارد جنگ نمی
 .٢نتیجه ماند جنگند. بنابراین، گفتگوھا بی با او نمی

وایای دین خدا را تنھا کسانی یاری خواھند نمود که این دین در تمامی ز« -۷
به مثنی بن حارثه  ج این پاسخ پیامبر اکرم .»زندگی آنان رسوخ کرده باشد

عربھا حمایت خواھد کرد نه  ۀناحیبود وقتی اظھار داشت که رسول خدا را از 
رسیم  فارسیھا. با اندیشیدن در ژرفای این سیاست به این نتیجه می ۀاز ناحی

توان آن را با امری دیگر  که دوراندیشی پیامبر اسالم در حد واالیی بود که نمی
 مقایسه نمود.

گرامی را  ج شیبان بیانگر مروت و اخالق آنھا بود و آنھا پیامبر اکرم موضع بنی -۸
داشتند و نیز بحث و گفتگو با شفافیت خاصی انجام گرفت و آنھا میزان 
حمایت خود را از آن حضرت شرح دادند و اظھار داشتند که دعوت چیزی 

شیبان چنین  است که پادشاھان آن را نخواھند پسندید، اما خداوند برای بنی
ان به نور اسالم مقرر نموده بود که بعداز بیست سال یا بیشتر از آن که قلبش

نورانی شده بود، مسئولیت رودرو شدن با پادشاھان را برعھده بگیرند و مثنی 
بن حارثه شیبانی رھبر جنگی آنھا و قھرمانشان بود که در سرزمین عراق، 
فتوحات و پیروزیھای لشکر اسالمی را در دوران خالفت ابوبکر فرماندھی 

اش چنان نیرو و توانی داده بود  قبیله. قدرت ایمان و اسالم به مثنی و ٣کرد می
که آنھا سردمداران و فرماندھان اصلی جنگ با فارسھا قرار گرفتند و این در 

ترسیدند و یا حتی فکر جنگیدن  حالی بود که در زمان جاھلیت از فارسھا می
با آنھا ھرگز در اذھان آنان رسوخ نکرده بود؛ حتی پس از اینکه به حقانیت 

                                           
 .۴۱۲، ص ۱، ج جھاد و القتال فی السیاسة الشرعیةال -١
 .۵۳التحالف السیاسی فی االسالم، منیر غضبان، ص  -٢
 .۲، ص ۲، ج التربیة القیادیة -٣
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پی بردند، باز ھم حاضر نشدند آن را بپذیرند؛ چون  ج کرمدعوت پیامبر ا
ھا  رفت که پذیرفتن این دین، آنھا را مجبور به درگیر شدن با فارس احتمال می

گردید. به ھر حال از این  بنماید و این امری ناپسند برای آنان محسوب می
 ۀوسیل بریم؛ دینی که خداوند، مسلمانان را به قضیه به عظمت این دین پی می

آن سربلند نمود و آنان را رھبران دنیا قرار داد و عالوه بر آن نعمتھای پایداری 
 .١در باغھای بھشت به آنان خواھد داد

                                           
 .۶۹، ص ۳التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١



 
 
 
 

 فصل دوم 
 های نور های خیر و طلیعه دسته

 گوید: جابر بن عبدالله انصاری می
ده سال در مکه در اماکن مختلف از جمله منازل آنان، در بازار  ج پیامبر اکرم«

گفت:  پرداخت و می عکاظ و مجنه ودر موسم حج و در منی به دعوت و تبلیغ آنان می
بود نماید تا پیام پروردگارم را برسانم؟ و پاداش او بھشت خواھد  چه کسی مرا یاری می

کرد، قومش  کرد.) حتی اگر مردی از یمن یا از مصر حرکت می (و کسی او را یاری نمی
ازنوجوان قریش بپرھیز و مواظب باش تو را به فتنه مبتال  :گفتند آمدند و می نزد او می

رفت، انگشتھایشان به سوی او اشاره  نکند و زمانی که پیامبر در میان مردم راه می
وند ما را از یثرب به سوی او فرستاد و ما او را جا دادیم و رفت تا اینکه خدا می

به آنھا  ج تصدیقش نمودیم و افراد ما نزد او رفتند و به او ایمان آوردند و آن حضرت
ھای انصار باقی نماند مگر اینکه در آن  ای از خانه قرآن آموخت تا اینکه ھیچ خانه

 ١ار کرده بودند.گروھی از مسلمانان بودند که اسالم خود را آشک

 نخستین مالقات انصار با رسول خدا در موسم حج و عمره

 اسالم سوید بن صامت -۱
رفت و او را به  با اطالع از ورود افراد صاحب نام و معروف نزد او می ج پیامبر اکرم

کرد؛ چنانکه وقتی  داد و اسالم و حق و ھدایت را بر او عرضه می سوی خدا دعوت می
بنی عمرو بن عوف که مردی شاعر و شریف، شجاع و دارای  ۀاز قبیلسوید بن صامت 

نش نامیدند، وقتی به مکه آمد و پیامبر از آمد می» کامل«نسب عالی بود و قومش را 
سوی خدا و دین اسالم فراخواند. سوید به پیامبر گفت: مطلع شد نزد او رفت واو را به 
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 اشد که در اختیار من است؟چیزی ب شاید آنچه در اختیار توست، ھمانند آن
فرمود: چه چیز در اختیار توست؟ سوید گفت: حکمت لقمان دارم.  ج پیامبر اکرم

دانست بر پیامبر  گفت: آن را بر من عرضه کن. سوید بخشی از آنچه می ج پیامبر اکرم
فرمود: این سخن نیکو و خوبی است اما آنچه در اختیار من  ج عرضه کرد. پیامبر اکرم

زل ھتر از این است؛ زیرا آنچه من دارم قرآنی است که از جانب خدا بر من نااست، ب
قرآن را برای ایشان تالوت نمود و  ج گاه پیامبر اکرم شده است، نور و ھدایت است. آن

 او را به اسالم دعوت کرد.
گفت: این سخنی نیکو است.  فاصله گرفت که می ج سوید در حالی از پیامبر اکرم

آنکه به مدینه بازگشت و به میان قومش رفت، دیری نپائید که به دست سوید پس از 
گفتند: ما بر این باور ھستیم که او  خزرج کشته شد و گروھی از خاندان او می ۀقبیل

 مسلمان کشته شده است.
اّما دلیل مستندی وجود ندارد که  ١به ھر حال او در روز جنگ بعاث به قتل رسید

 .٢اش باشد بیانگر تبلیغ اسالم از جانب او در میان قبیله

 مسلمان شدن ایاس بن معاذ -۲
ابوالحیسر بن رافع به ھمراه جوانانی از بنی عبداالشھل که ایاس بن معاذ در میان 

مان شوند. پی آنھا بود به مکه آمد. این گروه آمده بودند تا با قریش علیه خزرج ھم
با اطالع از ورود آنان نزد آنان رفت و در مجلسشان نشست و فرمود: آیا  ج پیامبر اکرم

اید پیشنھاد کنم؟ گفتند آن  مایلید بھتر از آن چیزی که به خاطر آن به اینجا آمده
چیست؟ فرمود: من پیامبر خدا و فرستاده او به سوی بندگانش ھستم و به این فرا 

ند را بپرستند و ھیچ چیزی را با وی شریک قرار ندھند و بر من خوانم که خداو می
 کتابی نازل شده است.

سپس اسالم را برای آنھا معرفی نمود و قرآن را برایشان تالوت کرد. ایاس بن معاذ 
که نوجوان کم سن و سالی بود گفت: سوگند به خدا که این از آنچه شما در پی آن 

او پاشید و  ۀام ابوالحیسر مشتی خاک برداشت و به چھراید بھتر است. در این ھنگ آمده
ایم و  این سخن را تکرار نکن؛ به خدا سوگند که ما برای چیزی غیر از این آمده :گفت

                                           
 ، اسناد حسن.۱۴۰، ص ۲سیرة ابن ھشام، ج  -١
 .۱۹۵، ص ۱السیرة النبویة الصحیحة، ج  -٢
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بدین گونه ایاس بن معاذ ساکت شد. سپس آنھا به مدینه بازگشتند و جنگ بعاث بین 
رو بست. از کسانی که اوس و خزرج در گرفت و دیری نپائید که ایاس چشم از جھان ف

ال « :گفت اند، روایت شده است که ایاس ھنگام مردن، پیوسته می شاھد مرگ او بوده
این چنین تسبیح و تقدیس خداوند را  و »اهل اال اهللا، اهللا اكرب، سبحان اهللا و احلمد�

گفت تا اینکه چشم فرو بست. بنابراین، آنھا در اینکه او مسلمان مرده است ھیچ  می
را شنید، به  ج تردیدی نداشتند؛ چون او در آن مجلس وقتی سخنان پیامبر اکرم

 .١اسالم ایمان آورد

 اسالم انصار
با گروھی از افراد قبیله خزرج در موسم حج  ج نخستین دیدار ثمربخش رسول الله

شما چه  :پس از مالقات با آنھا، فرمود ج در محل عقبه ِمنی انجام شد. پیامبر اکرم
پیمانان یھودیان ھستید؟  ھستید؟ گفتند: افرادی از خزرج. فرمود: آیا از ھم کسانی

نشینید تا با شما سخن بگویم؟ گفتند چرا! آن گاه در کنار  گفتند: بله. فرمود: نمی
نشستند و ایشان، آنھا را به سوی خدا دعوت داد و اسالم را بر آنھا  ج پیامبر اکرم

 .٢ت نمودعرضه نمود و برای آنان قرآن تالو
وقتی سخنان رسول خدا تمام شد، آنھا به یکدیگر گفتند: ای قوم! به خدا سوگند، 

کردند. نباید آنھا در  این ھمان پیامبری است که یھودیان شما را به آمدن آن تھدید می
گرویدن به او بر شما پیشی گیرند. بنابراین، آنھا به دعوت پیامبر پاسخ مثبت دادند و او 

دند و آنچه از تعالیم اسالم بر آنھا عرضه کرده بود، پذیرفتند و گفتند: ما را تصدیق کر
ایم که در میان ھیچ قومی به اندازه آنھا کینه و  قوم خود را در حالی پشت سر گذاشته

شما متحد و یکپارچه سازد. ما  ۀدشمنی وجود ندارد؛ امید است خداوند آنھا را به وسیل
خوانیم و آنچه از تعالیم این  و آنان را به آئین تو فرا می به زودی نزد آنھا خواھیم رفت

ایم، بر آنھا عرضه خواھیم کرد. اگر خداوند ارتباط و پیوند آنھا را در پرتو  دین پذیرفته
ما  ۀشما برقرار و مستحکم گرداند؛ از آن پس عزت ھیچ مردی در میان قوم و قبیل

 فراتر از عزت شما نباشد؛ زیرا ھیچ کسی عزیزتر از تو نیست.

                                           
 ، با سند حسن.۴۱، ص ۲سیرة ابن ھشام، ج  -١
 .۴۲ × ۴۱ھمان، ص  -٢
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سپس در حالی رھسپار سرزمین خود گشتند که ایمان آورده و پیامبر را تصدیق 
ابوامامه أسعد بن زراره، عوف بن  :. تعدادشان شش نفر بود به نامھای١کرده بودند

عقبه بن عامر، و جابر بن بنی نجار، رافع بن مالک، قطبه بن عامر،  ۀحارث از قبیل
. وقتی این گروه به مدینه نزد قوم خود رسیدند با آنھا در مورد پیامبر ٢عبدالله بن رباب

و  ج پیامبر اکرم ۀسخن گفتند و آنان را به اسالم دعوت دادند تا آنکه آواز ج اکرم
مگر ھای انصار باقی نماند  ای از خانه دعوت او ھمه جا را فرا گرفت؛ پس ھیچ خانه

 .٣برقرار بود ج اینکه در آن وصف و یاد پیامبر اکرم
ھای خیر بود که تنھا به ایمان آوردن اکتفا  بدین صورت این اولین دسته از دسته

نکردند؛ بلکه با خود پیمان بستند که قومشان را به اسالم دعوت دھند و تمامی آنھا به 
د؛ چنانکه وقتی به مدینه بازگشتند عھدی که با دین خدا و پیامبرش بسته بودند وفا نمودن

ھای انصار باقی  ای از خانه در زمینه دعوت به سوی خدا تالش نمودند. بنابراین ھیچ خانه
برقرار بود و این گونه ھرگاه که امر الھی باشد،  ج نماند مگر اینکه در آن وصف و یاد محمد

رسد. این دیدار  ھاست فرا می سرنوشت ساز و قاطعی که پایان بخش ناامیدیھا و رنج ۀلحظ
بااین گروه، بدون موعد قبلی صورت گرفت، اما دیداری بود که خداوند آن را  ج پیامبر اکرم

ای نو برای خیر و خوبی و نقطه تحول قاطعی در تاریخ و  فراھم آورد تا نه تنھا سرچشمه
ساز  سرنوشت ای ھا باشد؛ بلکه در واقع لحظه ای برای تحقق رھایی از پرستش سنگ لحظه

انتقال و بیرون آوردن زندگی از تاریکیھا به سوی نور بود. آیا  ۀبرای تمام جھان و لحظ
پرست و متعصب به یاوران دعوت که  بسیارکوتاه، این افراد بت ۀمعقول بود که در لحظ

چشم و دلشان به نور حق گشوده شده بود، متحول شوند و به سربازانی مخلص برای حق 
روند که نور به  انی به سوی خدا تبدیل شوند که نزد قومشان در حالی میو به دعوتگر

ھایشان نور نشسته است؟ به حق که این خواست الھی بود که برای  ھمراه دارند و بر چھره
 ای مناسب و حامیانی امین و واقعی آماده گرداند. دعوت زمینه

ھای غم و  ه سالجدیدی قرار گرفت و با این مرحل ۀبدین صورت دعوت در مرحل
پیمانانی برای حمایت از اسالم بود، سپری  ھایی که به دنبال ھم اندوه پیامبر و سال

                                           
 .۱۴۹ × ۱۴۸، ص ۳، ج البدایة والنھایة -١
 .۳۶۱، ص ۱شرح المواھب، زرقانی، ج  -٢
 .۱۴۷، ص ۳، ج نھایةالبدایة وال -٣
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انگیز اسالم و لشکر دلیر و قھرمان  ای که از آن روز به بعد قدرت شگفت گردید؛ به گونه
آن، نقشھای به یادمانی از خود به یادگار گذاشت و حق بر باطل پیروز گردید و 

ھای نور که  ھای خیر و طلیعه از این وضعیت شادمان گشتند و دسته پرھیزگاران
خداوند آنھا را برای خیر آماده نموده بود، یکی پس از دیگری به مکه آمدند تا به 

خیر سیراب گردند و با خیر و  ۀکاروان ھدایت بپیوندند و در نور، شناور و از سرچشم
 .١اند، به یثرب بازگردند نوری که فرا گرفته

الزم به یادآوری است که در نخستین مالقاتی که در عقبه انجام گرفت و گروھی از 
دیدار کردند و به دست ایشان مسلمان شدند، بیعتی صورت  ج خزرج با پیامبر اکرم

دادند که بدون مشورت  ؛ چراکه تعداد آنان اندک بود و به خود این اجازه را نمی٢نگرفت
مانی ببندند، اما آنھا مخلصانه به تبلیغ پیام اسالم ھای خود در مدینه، پی با قبیله

 .٣پرداختند

 اول بیعت عقبۀ
و اھل یثرب در محل  ج یک سال بعد از نخستین دیداری که میان پیامبر اکرم

دیدار کردند » عقبه«عقبه انجام گرفت، در موسم حج دوازده نفر از انصار با پیامبر در 
ده نفر از خزرج و دو نفر از اوس بودند و این بیانگر و با او بیعت نمودند. در این بیعت 

آن است که خزرجیانی که در سال گذشته مسلمان شده بودند، فعالیتشان بیشتر در 
اوس را  ۀخودشان متمرکز بوده است، اما موفق شده بودند افرادی از قبیل ۀمیان قبیل

 ر زیر پرچم اسالم بود.نیز به اسالم دعوت نمایند و این آغاز ائتالف این دو قبیله د
من از جمله «گوید:  عباده بن صامت خزرجی در مورد بیعت در عقبه اولی می

بیعت  ج اولی حضور داشتم. تعداد کسانی که با رسول خدا ۀکسانی بودم که در عقب
نمودند دوازده نفر بودند و این بیعت معروف به بیعت زنان است. مفاد بیعت عبارت بود 

چیزی را شریک نسازیم، دزدی نکنیم، زنا نکنیم، فرزندان خود را  از اینکه با خدا
نکشیم، کسی را به ناحق متھم ننمائیم و در ھیچ کار خیری رسول خدا را نافرمانی 

فرمود: اگر به این پیمان وفا کردید بھشت از آن شما خواھد  ج نکنیم؛ پس پیامبر اکرم

                                           
 .۲۷۴ × ۲۷۳اضواء علی الھجرة، توفیق محمد سبع، ص  -١
 .۱۴۳صحابته، جمل، ص ھجرة الرسول و -٢
 ھمان. -٣
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کردید، تکلیف شما با خداست. اگر  بود و اگر به یکی از این گناھان خود را آلوده
 .١»دھد خواھد، عذاب میآمرزد و اگر ب بخواھد شما را می

 ٢براساس مفاد ھمین پیمان، بعدھا با زنان بیعت کرد. از این رو آن را بیعت النساء
گویند. رسول خدا به ھمراه این بیعت کنندگان، مصعب بن عمیر را به  (بیعت زنان) می

شد. او در  نامیده می» مقری«آنھا دین و قرآن بیاموزد. مصعب،  مدینه فرستاد تا به
براساس شناخت شخصیت مصعب و با توجه به  ج نماز امام آنھا بود. پیامبر اکرم

گاھی از وضعیت مدینه او را انتخاب نمود؛ چراکه مصعب ضمن اینکه آنچه را که از  آ
ود و از اخالقی خوب و قرآن نازل شده بود حفظ داشت، تیزھوش، ماھر و باوقار ب

فرزانگی زیادی برخوردار بود و عالوه بر آن دارای ایمانی قوی و سرباز وفاداری برای 
ھای مدینه وارد کند و  اسالم بود بنابراین، طی چند ماه توانست اسالم را به سایر خانه

از رھبران بزرگ مدینه افرادی مانند سعد بن معاذ و اسیدبن حضیر به اسالم ایمان 
 .٣آنان به اسالم، ایمان بیاورند ۀآوردند و ایمان آوردن آنان موجب گردید تا اکثر قبیل

مصعب بن عمیر درست زمانی که به عنوان سفیر اسالم در یثرب انتخاب گردیده 
بود، توانست در راستای شرح و توضیح تعالیم دین جدید و آموزش قرآن کریم و تفسیر 

ھایی که ایمان آورده بودند و میان پیامبر و  افراد قبیلهآن و تقویت روابط برادری میان 
یارانش در مکه و ھمچنین ایجاد پایگاھی ایمن برای ھجرت و حرکت دعوت 

 س در یثرب نزد اسعد بن زراره ج ھای زیادی به دست آورد. مصعب بن عمیر موفقیت
و مسلمانان با جدیت مشغول کار دعوت بودند. حرکت دعوت را در مدینه،  ٤اقامت گزید

قرآن و تعالیم استاد بزرگوارش  ۀکرد؛ او در دعوتش شیو رھبری می سمصعب بن عمیر
رآن کریم ) را در پیش گرفته بود؛ چنانکه این منھج در یکی از آیات مکی قج  (محمد

 این گونه بیان شده است:

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب ۡحَسُنۚ إِنَّ  لَِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡهم ب
َ
ِ�َ أ

ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ 
َ
ِ  ۦَر�ََّك ُهَو أ ۡعلَُم ب

َ
 .]۱۲۵[النحل:  ﴾١٢٥لُۡمۡهَتِدينَ ٱَوُهَو أ

                                           
 .۱۷۰۹، شماره ۱۳۳، ص ۳صحیح مسلم، ج  -١
 .۱۸۵الغرباء االولون، ص  -٢
 .۱۸۷ × ۱۸۶ھمان، ص  -٣
 .۴۴۱، ص ۱، ج السیرة النبویة فی ضوء القرآن والسنة -٤
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و با آنان به نحو احسن مجادله  حسنه دعوت ده ۀبه راه پروردگارت با حکمت وموعظ«
داند که چه کسی از راھش منحرف شده و او نیز ھدایت  کن. پروردگارت بھتر می

 .»داند یافتگان را بھتر می

  سداستان اسالم آوردن اسید بن حضیر و سعد بن معاذ
بنی عبداالشھل و از سرداران و اشراف  ۀسعد بن معاذ و أسید بن حضیر از قبیل

قومشان بودند. آنھا مشرک و بر دین قوم خود بودند وقتی از مصعب بن عمیر و فعالیت 
وی در دعوت به اسالم خبر یافتند، سعد به أسید گفت: به سراغ این دو مرد برو که 

دو درگیر شو و ما را به نابخردی و سبکسری بکشانند و با آن  ۀجنب اند تا افراد کم آمده
آنھا را بازدار از اینکه دیگر بار به محیط زندگانی ما پای بگذارند؛ زیرا اسعد بن زراره 

من است و اگر این مسئله نبود، من خود این کار را به جای تو انجام  ۀپسر خال
خود را برداشت و نزد آن دو رفت. وقتی اسعد بن زراره  ۀدادم. اسیدبن حضیر، نیز می

باشد که نزد تو آمده است. او را  به مصعب گفت: این پیشوای قوم خود می او را دید
گویم. اسید در  صادقانه به دین دعوت کن. مصعب گفت: اگر بنشیند با او سخن می

کنار آنھا ایستاد و دشنام داد و گفت: چه چیزی شما را بدینجا آورده است که سست 
ان خود را دوست دارید ازما دور شوید. دارید؟ اگر ج خردی وا می مایگان ما را به بی

نشینی که سخنان ما را بشنوی تا اگر  مصعب با زبانی خوش و قلبی مطمئن گفت: نمی
چیزی را بپسندی بپذیری و اگر نپسندی از آن دوری گزینی؟ اسید گفت: سخنی 

اش را در زمین فرو برد و نشست. آنگاه مصعب درباره  منصفانه گفتی؛ سپس نیزه
ا او سخن گفت و برای او قرآن خواند و آن گونه که از مصعب و اسعد نقل شده اسالم ب

گفتند: به خدا سوگند، ما قبل از آنکه او سخن بگوید در نورانیت چھره  است آن دو می
اش اسالم را دریافتیم؛ سپس اسید گفت: چه خوب و زیباست  و رفتار نرم و مھربانانه

کنی و  کنید؟ گفتند غسل می ین شوید چه کار میاین سخن! وقتی بخواھید وارد این د
آوری و سپس نماز  شھادت را به زبان می ۀپوشی؛ آن گاه کلم لباسھای تمیز می

ھایش را تمیز نمود و شھادت حق را به  گزاری. اسید برخاست و غسل کرد و لباس می
ست که ھا گفت: پشت سر من مردی ا زبان آورد و دو رکعت نماز خواند. آن گاه به آن

اگر از شما پیروی کند، ھیچ کس از فرمان او سرپیچی نخواھد کرد و ھمه در پی او 
فرستم. سپس  خواھند آمد و من او را که سعد بن معاذ است ھم اینک به سوی شما می
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اش را برگرفت و به سوی سعد و قومش که در انجمن مشورتی خود گردھم نشسته  نیزه
اذ، اسید را دید گفت: سوگند به خدا که اسید با بودند، بازگشت. وقتی سعد بن مع

گردد. وقتی اسید کنار جمع  ای متفاوت با آنچه از حضور شما رفته بود، باز می چھره
آنان ایستاد سعد به او گفت: چه کار کردی؟ گفت با آن دو مرد سخن گفتم و در کار 

به سراغ اسعد بن زراره آنان ھیچ ایرادی نیافتم و اکنون من اطالع یافتم که بنی حارثه 
خواھند  دانند که او پسرخاله تو است بنابراین، می اند تا او را بکشند؛ چون آنھا می رفته

 .١تو را با این کار تحقیر نمایند
سعد در حالی که از آنچه اسید در مورد قصد بنی حارثه گفت خشمگین شده بود، 

بینیم که کاری از  گفت: می اش را به دست گرفت و به اسید، شتابان برخاست، نیزه
ای. سپس خود را نزد اسعد و مصعب رساند. وقتی دید که آنھا با آرامش  پیش نبرده

اند، دانست که ھدف اسید این بوده که او را به آنجا بکشاند تا سخنان آن دو را  نشسته
امامه! بشنود. پس او ناسزاگویان در کنار آن دو ایستاد و به اسعد بن زراره گفت: ای ابا 

بود از من چنین برخوردی  سوگند به خدا اگر خویشاوندی میان من و تو نمی
زنی که ما خوش نداریم؟  ما دست به کارھایی می ۀدیدی؛ چرا در خانه و کاشان نمی

اسعد به مصعب گفته بود سوگند به خدا اینک مردی نزد تو آمده است که اگر از تو 
پیروی تو سر برنخواھد تافت. مصعب به سعد پیروی کند، ھیچ کس از خاندان وی از 

نشینی که سخنان ما را بشنوی؟ تا اگر چیزی پسندیدی آن را بپذیری و اگر  گفت: نمی
جویی خواھیم نمود. سعد گفت:  ناخوشایندت بود، به دلیل ناخشنودی تو، ما از تو کناره

گاه مصعب،  اش را در زمین فرو برد و نشست. آن ای گفتی. سپس نیزه سخن منصفانه
اسالم را بر او عرضه کرد و برایش قرآن خواند که به روایت موسی بن عقبه از ابتدای 

گویند: سوگند به خدا  او نیز می ۀسوره زخرف برای او تالوت کرد. مصعب و اسعد دربار
قبل از آنکه او سخن بگوید در سیمای نورانی و برخورد نرمش اسالم را یافتیم. سپس 

کنید؟  آیید، چه کار می شوید و به این دین درمی گفت: وقتی مسلمان میسعد به آن دو 
کنی؛ سپس شھادت حق  کنی و خود را پاکیزه و لباسھایت را تمیز می گفتند: غسل می

گزاری. سعد برخاست و غسل کرد و  آوری و آن گاه دو رکعت نماز می را به زبان می
آورد و سپس دو رکعت نماز خواند و  لباسھایش را تمیز نمود و شھادت حق را به زبان

                                           
 .۴۴۲، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
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اش را برداشت و در حالی که اسید ھمراه او بود، به میان جمع خاندانش  پس از آن نیزه
آید گفتند: به خدا سوگند که سعد  سوی آنھا می شت. وقتی قومش او را دیدند که بهبرگ

ان آنھا ایستاد، گردد و چون سعد در می ای غیر از آنچه از میان رفته بود، برمی با چھره
اید؟ گفتند: تو سرور و بھترین  گفت: ای بنی عبداالشھل! مرا در میان خود چگونه یافته

ترین ما ھستی. گفت: پس سخن گفتن من با زنان و مردان شما حرام است تا  و فرزانه
آن گاه که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید. به خدا سوگند در پی این سخن، در میان 

 بنی عبداالشھل ھیچ زن و مردی نماند مگر آنکه ھمه مسلمان شدند. ۀبیلقوم و ق
اسعد و مصعب، راھی منزل سعد شدند و مصعب نزد او اقامت گزید و مردم را به 

ھای انصار باقی نماند مگر اینکه در  ای از خانه داد تا اینکه ھیچ خانه اسالم دعوت می
اصیرم (عمرو بن ثابت بن وقش) که او آن مردان و زنان مسلمانی وجود داشت به جز 

اسالم آوردنش را تا روز جنگ احد به تأخیر انداخت و در جنگ احد در حالی کشته 
شد که ھنوز یک بار برای خدا سجده نکرده بود و پیامبر در مورد او گفت: از اھل 

از ابوھریره روایت نموده است که رسول خدا » حسن«بھشت است. ابن اسحاق با سند 
مودند: به من بگوئید چه کسی در حالی وارد بھشت شد که یک بار ھم نماز نخوانده فر

 .١اصیرم از بنی عبداالشھل :دانستند پاسخ دھند فرمود بود؟ وقتی نمی

 ها ها و آموختنی درس
متمرکز به یثرب بود و شش نفری که مسلمان شده  ج ریزی پیامبر اکرم برنامه -۱

 نشر دعوت اسالم در طی این سال ایفا کردند.بودند، نقش بزرگی در تبلیغ و 
 :عوامل متعددی به انتشار اسالم در مدینه کمک کرد که برخی عبارتند از -۲

ھای اوس و خزرج را به الفت و مھربانی  اینکه خداوند کینه و عداوت قبیله
بینی نشدند و حق را پذیرفتند و این  تبدیل نموده بود و آنھا دچار خود بزرگ

 ج گردد؛ چنانکه پیامبر اکرم ژگیھای نژادی و دودمانی آنھا برمیخصلت به وی
ترین و  اھل یمن که دارای مھربان«درمورد ھیئتی که از یمن آمده بود فرمود: 

 .٢»اند آمده ھا ھستند، نزد شما ترین دل نرم
اند؛ چراکه نیاکانشان از آنجا  افراد اوس و خزرج نیز از نظر نژادی با یمنیھا مرتبط

                                           
 .۲۹۱صحیح السیرة النبویة، ص  × ۴۴۴، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۴۳۸۸شمارۀ  البخاری، کتاب المغازی، باب قدوم االشعریین، -٢
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 گوید: رآن کریم در مورد اینھا میاند. ق آمده

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
ۚ َوَمن  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

انی که قبل از مھاجران در داراالسالم و ایمان جای گرفتند و جای پیدا کردند، و آن«
دارند ودر دل خود نسبت به  کنند، دوست می کسانی را که به سوی آنان ھجرت می
کنند و دیگران را بر خویشتن  ای احساس نمی آنچه که به مھاجران داده شد، تنگی

شند و ھر کس از حرص و بخل نفس دھند؛ اگر چه خودشان نیازمند با ترجیح می

 .»اند رستگاران نجات یابد، پس اینان
یکی دیگر از عواملی که به انتشار اسالم در مدینه کمک کرد، درگیری و زد و خورد 

ھای خونینی ھمانند جنگ بعاث و  موجود بین دو قبیله بزرگ اوس و خزرج بود. جنگ
بزرگ آنھا را از میان برده بود، رھبرانی گرفت و این جنگ، رھبران  غیره میان آنھا درمی

ھای نااستواری بر سر راه دعوت به  که امثال آنھا در مکه و طائف ودیگر جاھھا سنگ
رفتند و در میان اوس و خزرج جز رھبران جوانی که برای پذیرفتن حق آماده  شمار می

معروف که  بودند دیگر خبری از رھبران گذشته نبود و عالوه بر آن رھبری برجسته و
ھمه از او اطاعت نمایند و در برابر سخنانش گردن نھند، درمیان نبود و از طرفی به 

فرسای بعاث آنان به کسی نیاز داشتند که باعث ائتالف آنھا بشود تا  دلیل جنگ طاقت
زیر سایه و پرچم او بتوانند متحد و یکپارچه شوند. بنابراین، جنگ بعاث عاملی بود که 

در حالی به  ج ای برای ورود پیامبرش قرار داد و پیامبر اکرم مقدمه خداوند آن را
مدینه آمد که جمع آنھا پراکنده شده بود و سران و رؤسای آنان یا مرده بودند و یا 

ای برای مسلمان شدن  زخمی شده بودند؛ پس خداوند جنگ بعاث را به عنوان زمینه
 .١اھل مدینه قرار داده بود
انتشار اسالم در مدینه ھمسایگی اھل مدینه با یھودیان بود؛  یکی دیگر از عوامل

ھای آسمانی  چراکه براثر مجاورت با آنھا از علم و دانش، ھر چند اندک در مورد رسالت
خود به این  ۀو خبر پیامبران گذشته برخوردار بودند و آنھا در جامعه و در زندگی روزمر

ه در کنار آنھا کسانی از اھل کتاب، سکونت پرداختند و مانند قریش نبودند ک قضایا می

                                           
 .۳۷۷۷شمارۀ  ،۲۶۷، ص ۴البخاری، کتاب المناقب، باب مناقب االنصار، ج  -١
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شنیدند که  ھا و وحی الھی چیزی نمی ای در مورد رسالت نداشت و جز اخبار پراکنده
پیوسته فکرشان را به خود مشغول نماید. یھودیان، ھمواره اوس و خزرج را تھدید 

و گمان کردند که پیامبر آخرالزمان خواھد آمد و زمان بعثت او فرا رسیده است  می
او نابود  ۀگفتند: او و خزرج را به وسیل برند که یھود از او اطاعت خواھند کرد و می می

اند! با اینکه تعداد اوس و خزرج  عاد و ارم نابود شده ۀخواھند کرد؛ ھمان طور که قبیل
 فرماید: آنھا حکایت کرده است ومیو خداوند این را از  ١از یھودیھا بیشتر بود

ا َجآَءُهۡم كَِ�ٰٞب ّمِۡن ِعنِد ﴿ ِ ٱَولَمَّ ٞق لَِّما َمَعُهۡم َوَ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل �َۡسَتۡفتُِحوَن  �َّ ُمَصّدِ
ِينَ ٱَ�َ  ْ بِهِ  �َّ ْ َ�َفُروا ا َعَرفُوا ا َجآَءُهم مَّ ْ فَلَمَّ ِ ٱفَلَۡعَنُة  ۦۚ َ�َفُروا َّ�  َ�َ

 .]۸۹[البقرة:  ﴾٨٩ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
مدت زمان زیادی در دوران جاھلیت بر یھودیان غالب بودند؛ چون اوس و خزرج 

گفتند: منتظر پیامبری  آنھا اھل شرک و اینھا اھل کتاب بودند. بنابراین، یھودیان می
ھستند که زمانش فرا رسیده است و با شما کارزار خواھد کرد و مانند قوم عاد و ارم 

 .٢شما را نابود خواھد کرد
اری رساندن به دین اسالم، شش نفر از اھل مدینه را برای ی ۀخداوند با اراد

پیامبرش برگزید و آنھا با وی در عقبه (عقبه منی) دیدار نمودند و اسالم بر آنھا عرضه 
شد. آنھا شادمان شدند و اسالم را پذیرفتند و دانستند که پیامبری که یھودیان از آن 

آنھا با بازگشت به مدینه  ٣نگاران گفتند، ھمین است. براساس اعتقاد سیره سخن می
ای که ھیچ یک از  پایگاه رسالت اسالم را به آن شھر منتقل گردانیدند؛ به گونه

 .٤ھای انصار نماند مگر اینکه در آن وصف و یاد رسول خدا برقرار بود خانه
اوس نیز حضور داشتند و این تحول  ۀدر بیعت عقبه اول دو نفر از افراد طائف  -۳

اسالم بود؛ پس بعد از جنگ خونینی که در بعاث رخ داد، شش  مھمی به نفع
نفر از خزرج توانستند از حکایت نبردھا و کشمکشھای داخلی فراتر بروند و با 

اوس باشند و این به معنی  ۀخود ھفت نفر جدید بیاورند که دو نفر آنھا از طائف

                                           
 .۱۸۳ الغرباء االولون، ص -١
 .۲۱۶، ص ۱الدر المنثور، سیوطی، ج  -٢
 .۴۴ × ۳۴، ص ۱ابن ھشام، ج  -٣
 .۴۴ھمان، ص  -٤
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قبیله و فراھم آن بود که آنھا به تعھداتی که جھت از بین بردن شکاف بین دو 
 نمودن زمینه برای ورود اسالم، بسته بودند، عمل کردند.

بیعت عقبه بود، فرستادن مصعب بن عمیر به عنوان  ۀتحول جدیدی که نتیج -۴
به مدینه بود که به مردم، قرآن کریم و مبادی اسالم را  ج پیامبر اکرم ۀنمایند

پیروزیھای آموخت و مصعب با حکمت و ھوشیاری سیاسی خود توانست  می
 .١بزرگی برای اسالم کسب نماید

طی یک سال کارھای بسیار بزرگی انجام داد و  ج پیامبر اکرم ۀسفیر و نمایند -۵
توفیق الھی و صداقت و اخالص آن دعوتگر بزرگ رمز موفقیت او به حساب 

تفاوت  ج ھای مسلمان امروزی با سفیران پیامبر اکرم آمد و سفیران دولت می
باید حاکمان امروزی، سفیران مؤمن، متعھد، پایبند و دارای  آشکاری دارند و

توانند از سرزمین و دینشان در گفتار و کردار و   نبوغ و استعداد را که می
 ایت کنند، به سایر بالد بفرستند.اخالق حم

به عنوان سفیر و نماینده توانست محیط مناسبی را برای  سمصعب بن عمیر -۶
اش آماده نماید و عالوه بر آن روح  انتقال دعوت و دولت اسالم به مقر تازه

بیعت عقبه اولی را در عمل و رفتار که به معنی پایبندی کامل به نظام اسالم 
 بود به نمایش گذاشت.

جھیز نیروھای اسالمی در رسول خدا، تمام توانایی خود را صرف تربیت و ت -۷
ھای محکمی که دولت جدید بر آن بنا گردیده  مدینه نمود و در ساختن پایه

 .٢بود، از ھیچ کوششی دریغ نورزید
سازماندھی ایمان در وجود انصاری که مسلمان شده بودند، کارساز واقع شد و  -۸

چنانکه آنھا احساس کردند که اینک زمان قیام دولت جدید فرا رسیده است؛ 
تا چه زمانی «نماید:  این سیمای زیبا و اجتماعی را این گونه ترسیم می سجابر

نده ھای مکه به گشت و گذار بپردازد و را باید پیامبر خدا تنھا در میان کوه
 .٣»شود و در ترس و ھراس باشد

                                           
 .۷۱التحالف السیاسی، ص  -١
 .۷۱التحالف السیاسی، ص  -٢
 ھمان. -٣
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مصعب اندکی پیش از موسم حج در سال سیزدھم بعثت به مکه آمد و وضعیت  -۹
بازگو نمود و تواناییھا، امکانات و  ج مدینه برای پیامبر اکرم مسلمانان را در

رساند و  ج ھای پیش آمده برای مسلمانان را به اطالع پیامبر اکرم فرصت
ھای اوس و خزرج را بیان کرد و   دسته ۀچگونگی رشد اسالم در میان ھم

 گفت: مردم برای بیعتی جدید آمادگی دارند و توانایی حمایت و حفاظت شما
 .١را دارند

در موسم حج سال سیزدھم بعثت جھت تاریخ را تغییر  ج دیدار پیامبر اکرم -۱۰
داد. در این سال ھفتاد و اندی نفر از مسلمانان یثرب برای ادای مناسک حج 

به صورت پنھانی  ج به مکه آمده بودند. در آنجا میان آنھا و پیامبر اکرم
کردند که در روزھای میانی  ارتباطاتی برقرار شد و سرانجام دوطرف اتفاق

ای نزد عقبه، جایی که جمره اولی در ِمنی وجود دارد، گردھم  تشریق، در دره
بیایند و نیزاتفاق نمودند که این اجتماع کامًال مخفیانه و در تاریکی شب 

 .٢انجام گیرد

                                           
 .۷۲ھمان، ص  -١
 .۷۳ھمان، ص  -٢



 
 
 
 

 فصل سوم
 بیعت عقبه دوم

حمایت ننمایم  ج د: ما گفتیم تا کی باید از پیامبر اکرمگوی می سجابر بن عبدالله
که او به درھای مکه رانده شود و در ترس و ھراس زندگی به سر کند بنابراین، ھفتاد 

ما به سوی ایشان حرکت نمودیم تا اینکه در موسم حج نزد ایشان  ۀنفر از قوم و قبیل
 ی و دوتا دوتا نزد او برویم.آمدیم و ما با او در دره عقبه وعده کردیم که یکی یک

تا اینکه ھمه ما آن جا گرد آمدیم،آن گاه گفتیم: ای پیامبر خدا! ما با تو بیعت 
کنیم. فرمود: با من بر اساس فرمانبری و اطاعت در ھر حال و برای انفاق در  می

تنگدستی و توانگری و امر به معروف و نھی از منکر و اینکه در راه خدا سخن حق را 
ای بیم نداشته باشیدو بر اینکه وقتی نزد شما  کننده ید و از سرزنش ھیچ سرزنشبگوئ

آمدم، مرا یاری دھید و در مقابل ھر آنچه از خود و ھمسران و فرزندانتان دفاع 
 کنید از من نیز دفاع کنید تا (در مقابل) بھشت از آن شما باشد، بیعت کنید. می

دیم و با او بیعت نمودیم؛ در این میان اسعد گوید: پس ما بلند ش جابربن عبدالله می
تر بود، دست ایشان را گرفت و گفت: ای اھل یثرب! صبر  بن زراره، که از آنھا کوچک

ایم و شکم اشترانمان را بر زمین  کنید ما این ھمه مسافت طوالنی را طی نکرده
ز به سوی ما به ایم که او پیامبر خداست و ھجرت او امرو ایم مگر اینکه دانسته نکوبیده

عربھا است و کشته شدن بھترین مردان شما و اینکه  ۀمعنی جدایی گزیدن از ھم
کنید، پاداش شما  شمشیرھا بر شما فرود خواھند آمد؛ اگر بر این مشکالت بردباری می

اکنون او را  نزد خداست و اگر از دست دادن جان خودتان ترس و ھراسی دارید ھم
: ای سعد! این واگذارید و بروید؛ چراکه عذرتان نزد خداوند معذورتر است. گفتند

سخنت را تکرار مکن؛ چراکه سوگند به خدا که این بیعت را ھرگز رھا نخواھیم کرد و 
پس ما به سوی رسول خدا برخاستیم. ایشان از ما «آن را نخواھیم شکست. گفت: 
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 .١»به ما گفت که پاداش شما بھشت استتعھد گرفت و شرط گذاشت و در مقابل آن 
ر خدا بر طاعت و یاری کردن و جنگ بیعت کردند. و این گونه انصار با پیامب

بن صامت آن را بیعت جنگ نامیده است، اما در روایت کعب بن مالک  ةبنابراین، عباد
گوید: به قصد  انصاری که در بیعت عقبه دوم شرکت داشت چنین آمده است. او می

ای دیدارمان موعدی بر ج حج روانه مکه شدیم و چون حج را انجام دادیم، پیامبر اکرم
در عقبه منی در یکی از شبھای میانی تشریق مقرر کرد. ما این موضوع را از مشرکانی 

خود  ۀکه ھمراه ما بودند، پنھان کردیم. پس آن شب را در میان قوم و در کنار بار و بن
خوابیدیم. وقتی یک سوم شب گذشت از منزلگاه خود به سوی محلی که با پیامبر 

داشتیم تا اینکه  آرام گام بر می» کبک«، حرکت کردیم. و مانند وعده گذاشته بودیم
مرد و دو زن به نامھای نسیبه بنت کعب و اسماء بنت  ۷۳سرانجام، جمعی متشکل از 

 نشستیم تا اینکه پیامبر اکرم ج عمرو، در عقبه گردھم آمدیم و به انتظار پیامبر اکرم
ن روز ھنوز بر دین قومش بود، اما به ھمراه عباس بن عبدالمطلب آمد. عباس تا آ ج

اش باخبر باشد و از یاری و کمک آنان به وی اطمینان خاطر  مایل بود از کار برادرزاده
یابد. وقتی نشستند، قبل از ھمه عباس بن عبدالمطلب لب به سخن گشود و گفت: 

خود (بنی ھاشم) از چه مقام و  ۀدر میان قوم و قبیل ج دانید که محّمد نیک می«
خواھد به مدینه  نمایند، اما او می وقعیتی برخوردار است و آنان چگونه از او دفاع میم

خواست از حمایت انصار اطمینان پیدا کند  ھدف عباس این بود که می .»ھجرت کند
توانند از او حمایت نمایند، او را رھا کنند، آن گاه انصار تقاضا کردند که  که اگر آنھا نمی

بگوید و برای خود و پروردگار خود آنچه دوست دارد از آنھا (تعھد  سخن ج پیامبر اکرم
 و پیمان) بخواھد.

کنم تا در مقابل با ھر آنچه از زنان و  فرمود: من با شما بیعت می ج پیامبر اکرم
کنید از من نیز دفاع کنید. براء بن معرور دست او را گرفت و  فرزندان خود دفاع می

که تو را به حق فرستاده است، در مقابل آنچه از کیان گفت: آری، سوگند به کسی 
کنیم، از تو دفاع خواھیم کرد؛ پس ای پیامبر خدا! با ما بیعت کن. ما  خویش دفاع می

ایم. در این وقت  اھل جنگ و نبرد ھستیم و از نیاکان خود جنگ و نبرد را به ارث برده
مبر خدا میان ما و آن مردم ای پیا«ابوھیثم بن تیھان سخن او را قطع کرد و گفت: 

                                           
 .۱۹۹، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
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خواھید به  شکنیم، آن وقت، شما می (یھودیان) پیمانھایی وجود دارد که ما آنھا را می
محض اینکه این کار را کردیم و آن گاه خداوند تو را پیروز نمود، به میان قوم خود 

خون  مھرگز، ما با شما ھ«لبخندی زد و فرمود:  ج برگردی و ما را رھا کنی؟ پیامبر خدا
سرنوشت ھستیم، من از شمایم و شما از من ھستید، با ھر کس که بجنگید  و ھم

 .»کنم که از در صلح درآیید، صلح میجنگم و با ھر کس  می
سپس فرمود: دوازده نفر از پیشوایان خود را به عنوان نماینده و سخنگوی خود و 

نامه را برعھده  مواد پیمانقوم و قبیله خود برگزینند تا از جانب آنان مسئولیت اجرای 
بگیرند. آنھا دوازده پیشوا از میان خود برگزیدند که نه نفراز خزرج و سه نفر از أوس 

 بودند.
از آنان خواست تا به منزلگاه خود برگردند. در ھمان اثنا صدای  ج پیامبر اکرم

گفت:  بن نضله ةشیطان را شنیدند که فریاد زد و قریش را ھشدار داد. عباس بن عباد
خواھی فردا با شمیرھای خود  سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است، اگر می

ما به این «فرمود:  ج اند حمله خواھیم کرد. پیامبر به کسانی که در منی جمع شده
 .»ایم؛ به میان کاروان و منزلگاه خود برگردید کار امر نشده

و فردای آن روز، گروھی از بزرگان و آنھا به میان کاروان و منزلگاه خود برگشتند 
 ج سران قریش نزد آنھا آمدند و از آنان پرسیدند که به ما خبر رسیده شما با محمد

اید. افراد مشرک از اوس و خزرج  اید و او را به ھجرت نمودن دعوت داده بیعت کرده
دند و کر ایم و مسلمانھا به یکدیگر نگاه می سوگند خوردند که ما چنین کاری نکرده

 .١گفتند چیزی نمی

 ها ها و آموختنی درس
ھا، پیامدھا و وضعیت تاریخی خود  این بیعت بزرگ با شرایط، اوضاع، انگیزه -۱

سلسله فتوحات اسالمی بود که بعد از  ۀسرآغاز پیروزیھا بود؛ چون اولین حلق
آن به صورت تدریجی پیش آمدند و وابسته به آن بودند؛ زیرا پیامبر عھدھا و 

ترین پیشگامان انصار، گرفته بود. آنھا کسانی بودند که  ھایی از قوی پیمان

                                           
صحیح قرار داده  فقه السیرة. و آلبانی سند آن را در تحقیق ۴۶ × ۴۲، ص ۶مجمع الزوائد، ج  -١

 است.
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بیشتر از ھمه مردم به عھد و پیمان خود پایبند بودند و از آن حمایت 
یل وفادار بودن به عھد و پیمانی که با خدا و پیامبرش بسته نمودند و به دل می

 ھایشان را فدا نمودند. بودند، جانھا و مال
پس انگیزه این بیعت، ایمان آوردن به حق و یاری کردن آن بود و شرایط و اواع این 
گونه بود که باید با قدرتھای بزرگی که از ھمه سو بر آنھا یورش خواھند برد، به مبارزه 

خاستند. و انصار قدر و وزن این بیعت را در میدانھای جنگ و نبرد از یاد  نبرد برمی و
نبردند و پیامدھای این بیعت، رشادتھایی بود که بیعت کنندگان در جنگ در راه اعالی 

 .١خدا در برابرمستکبران از خود نشان دادند ۀکلم
ان بزرگ تحقق یافت ھا در این فرماندھ حقیقت ایمان و اثر آن در تربیت انسان -۲

ھایشان را در راه خدا و پیامبر  ھا و مال ای که آنھا آماده شدند تا جان به گونه
فدا نمایند و پاداش آنھا در این دنیا به دست آوردن پول و مقام و  ج اکرم

فرماندھی و رھبری نبود و این در حالی بود که آنھا در دوران قبل از ظھور 
خویش را در نبرد و کشمکش برای رھبری و اسالم، دھھا سال از عمر 

فرماندھی سپری کرده بودند. به راستی که اثر ایمان به خدا و باور به حقیقت 
ھا بدون چشمداشت به مقام و مال،  جوشد، انسان دین وقتی در جانھا می

 .٢کنند جانفشانی می
گر در بیعت عقبه بر این اساس که در شرایط بسیار دشواری انجام شد و بیان -۳

ای بود که نیروھای شرک را به مبارزه  طلبی خطرناک و دلیرانه مبارزه
ریزی دقیق و  آمیز بودن بیعت، برنامه برای موفقیت ج طلبید، رسول خدا می

 .٣مھمی بر اصول و مفاد ذیل انجام داد
پنھانی بودن حرکت و منتقل شدن گروه بیعت کنندگان تا این موضوع افشاء  ×الف 

سلمانان که برای بیعت آمدند، ھفتاد مرد و دو زن بودند و این تعداد از نگردد. گروه م
ھفتاد نفر،  ۀمیان ھیئت پانصد نفری بود که به مکه آمده بودند بنابراین، حرکت یکپارچ

 نمود. کار را با مشکل مواجه می

                                           
 .۴۰۰، ص ۲محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون، ج  -١
 .۱۰۳، ص ۲، ج التربیة القیادیة -٢
 .۶۱، د عبدالرحمان البر، ص الھجرة النبویة المبارکة -٣
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زمان مالقات نیز دومین شب روزھای تشریق بعد از گذشت یک سوم شب معین 
وقت مردم در خواب بودند و بر ھمه جا آرامش حاکم بود و از طرفی  شد؛ چون در این

نیز محل دیدار دره طرف راست، مقرر شد تا کسی که از خواب به خاطر حاجتی بیدار 
 .١شود، آنھا را نبیند می

سازمان یافته به سوی موعد   کنندگان به گونه برای اینکه خروج و حرکت بیعت × ب
این منظور آنھا یک نفر و دو نفر به صورت پنھانی و آرام  مالقات انجام گیرد، برای

 کردند. حرکت می
سری بودن زمان و محل اجتماع که جز عباس بن عبدالمطلب که ھمراه  × ج

و علی بن  ٢آمده بود تا از حمایت و یاری انصار اطمینان خاطر یابد ج پیامبر اکرم
دره نشسته بود و ابوبکر که او  ۀطالب نیز که به عنوان نگھبان مسلمانان در گردن ابی

و به گروه بیعت کننده دستور داده شد که  ٣نیز مراقب بود، کسی خبر نداشت
صدایشان را بلند نکنند و سخن را طوالنی ننمایند که مبادا جاسوسی صدای آنھا را 

 .٤ترل نمایدبشنود و یا حرکتشان را کن
مسلمانان حتی بعد از آنکه شیطان از امر بیعت پرده برداشت، به پنھان کاری  ×د 

آنھا را دستور داد تا به میان کاروان و منزلگاه خود بازگردند  ج ادامه دادند؛ پس پیامبر
و ھیچ سخنی نگویند. ھمچنین پیامبر پیشنھاد رویارویی مسلحانه را که ھنوز شرایط 

ھا با  د، نپذیرفت و ھنگامی که قریش برای تحقیق خبر آمدند، مسلمانآن مھیا نبو
اختیار کردن سکوت و یا با مطرح نمودن سخنی دیگر، آنھا را از موضوع مورد بحث 

 .٥دور نمودند
الحجه است که فردای  انتخاب آخرین شب از شبھای حج که شب سیزدھم ذی -  ھ

گردند به این دلیل بود تا قریش در  ھای خود برمی آن روز حجاج به سوی سرزمین
 .٦صورت اطالع یافتن، فرصت اعتراض و تعویق آن را نداشته باشند

                                           
 ھمان. -١
 .۶۲ھمان، ص  -٢
 .۱۰۹، ص ۲، ج التربیة النبویة -٣
 .۶۲، ص الھجرة النبویة المبارکة -٤
 .۶۵ھمان، ص  -٥
 .۶۷ھمان، ص  -٦
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بیعت چنان واضح و صریح بود که ھیچ گونه تساھل و سستی را  ۀمفاد پنجگان -۴
پذیرفت که عبارت بودند از: سمع و طاعت درھر حال؛ انفاق در تنگدستی  نمی

از منکر؛ به پا خاستن در راه خدا بدون آنکه  و توانگری؛ امر به معروف و نھی
ای آنھا را باز دارد و ھمچنین یاری نمودن پیامبر  کننده سرزنش ھیچ سرزنش

 .١و حمایت از وی در ھر حال
رھبر انصار، براء بن معرور، بالفاصله پذیرفت وگفت: سوگند به کسی که تو را به  -۵

کنیم از تو نیز دفاع  دفاع میحق برانگیخته است، در مقابل آنچه از کیان خود 
خواھیم کرد؛ پس با ما بیعت کن. به خدا سوگند که ما اھل جنگ ھستیم و 

 .٢ایم اند و ما جنگجویی را از آنھا به ارث برده نیاکان ما نیز چنین بوده
دانم شما  براء وقتی به ھمراه قومش از یثرب آمد به آنھا گفت: من نظری دارم، نمی

یا خیر؟ قومش گفتند: نظرت چیست؟ گفت: نظر من این است که  با من موافق ھستید
پشت به این ساختمان (کعبه) نکنم و رو به آن نماز بخوانم آنھا گفتند: به خدا سوگند 
تنھا اطالعاتی که از پیامبر در این مورد به ما رسیده است، این است که او به سوی شام 

م با او مخالفت کنیم. پس آنھا ھنگامی خواھی گزارد و ما نمی (بیت المقدس) نماز می
خواندند و براء به سوی کعبه  المقدس نماز می رسید رو به بیت که وقت نماز فرا می

خواند و این کار را ھمچنان ادامه داد تا اینکه به مکه رسیدند؛ سپس آنھا با  نماز می
ت کردند. پیامبر خدا در حالی که او و عمویش در مسجدالحرام نشسته بودند مالقا

شناسی؟ گفت: بله. این براء  را پرسید: آیا این دو مرد را می سعباس  ج پیامبر اکرم
گفت:  ج باشد و این کعب بن مالک است. پیامبر اکرم بن معرور سردار قومش می

ھمان شاعر؟ گفت: بله، سپس براء برای پیامبر داستان نماز خواندنش به سوی کعبه را 
ای قرار دارم که اگر تو بر آن شکیبایی  فرمود: من بر قبله ج حکایت کرد. پیامبر اکرم

گوید: پس براء به قبله پیامبر بازگشت و رو به شام نماز  . کعب می٣نمایی، بھتر است
او را به  ۀاش دستور داد تا چھر خواند و ھنگامی که مرگ براء فرا رسید به خانواده می

به  ج ک ماه قبل از آمدن پیامبر اکرمسوی کعبه برگردانند. او در ماه صفر یعنی ی

                                           
 . ۸۲التحالف السیاسی، ص  -١
 ھمان. -٢
 .۴۴۴، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣
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مدینه درگذشت و وصیت نمود که یک سوم دارایی او را به پیامبر بدھند. وقتی یک 
آن را پذیرفت؛ سپس به فرزند براء  ج اش را به پیامبر دادند، آن حضرت سوم دارایی

 .١اش وصیت کرد برگردانید. ضمنًا براء اولین کسی است که به یک سوم دارایی

 این داستان بیانگر چند موضوع است:
ھا به رفتار و دستورھای پیامبرشان و نپذیرفتن ھرگونه  پایبندی مسلمان -۱

گاھی و  پیشنھادی که مخالف با دستور و رفتار او باشد و این از اولویت ھای آ
بینش در دین خداست که در زندگی آنھا جایگاه زیادی است با آنکه ھنوز در 

 د.اول راه قرار داشتن
فقط رسول خدا سرور و حاکم است و احترام و جایگاه ھر انسان به میزان  × ب

ھای جاھلی به تدریج از  گونه سنت ر بستگی دارد و اینپایبندی او به دستورات پیامب
ھای ایمانی  ھای ایمانی جایگزین آنھا شوند؛ زیرا فقط ارزش رفت تا ارزش میان می

 .٢توان براساس آنھا مردم را ارزیابی نمود معیار واقعی و حقیقی ھستند که می
گفت:  ج سخنان ابوھیثم بن تیھان صریح و شفاف بود؛ چنانکه به پیامبر اکرم -۶

شکنیم آن وقت،  ایم که آن را می ما با آن مردم، یھودیان، عھد و پیمانھایی بسته
خواھید به محض اینکه این کار را کردیم و آن گاه خداوند شما را پیروز  شما می

گردانید، به سوی قومت برگردی و ما را رھا کنی؟ پیامبر لبخندی زد و گفت: 
یم من از شمایم و شما از منید. با ھرگز، ما با شما ھم خون و ھم سرنوشت ھست«

 .»کنم که از در صلح درآیید، صلح میجنگم وبا ھر کس  ھرکس که بجنگید، می
اسالم به مسلمانھا  ۀاین اعتراض بیانگر آزادی واالیی است که خداوند آن را به وسیل

ار ھا نیز مھم و پرمعنی بود که خود را بخشی از انص . و پاسخ سرور انسان٣ارزانی داشت
 .٤و انصار را جزئی از خود قرار داد

 ھای مھمی نھفته است: مایندگان درسانتخاب ن ۀدر شیو -۷
اقدام به انتخاب نمایندگان ننمود؛ بلکه روش انتخاب را  ج پیامبر اکرم × الف

                                           
 .۴۴۵ھمان، ص  -١
 .۱۳۵معین السیرة النبویة، شامی، ص  -٢
 .۹۷، ص ۳التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٣
 .۶۷، ص ۲، ج التربیة القیادیه -٤
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بیعت کنندگان گذاشت؛ چون اینھا مسئوالن و نمایندگان آنھا خواھند بود. پس  ۀبرعھد
خود را انتخاب نمایند و این امر براساس شورا و  ۀبھتر است خودشان مسئول و نمایند

رایزنی انجام گرفت و ھدف رسول خدا این بود که آنھا به صورت عملی و با انتخاب 
 نمایند.پیشوایان و سران خود شورا را تجربه 

رعایت مسائل نسبی در انتخاب: افرادی که در بیعت حضور داشتند، بیشتر از  × ب
ھا سه برابر افراد قبیله اوس یا بیشتر از آن حضور داشتند  خزرج بودند و خزرجی ۀقبیل

 .١بنابراین سه نفر از اوس وُنه نفر از خزرج انتخاب گردید
و ناظر بر حرکت دعوت در یثرب پیشوایان منتخب را مشرف  ج پیامبر اکرم × ج

قرار داد که در نتیجه آن، اسالم در آنجا قوت گرفت و تعداد کسانی که به فرھنگ 
اسالمی گرویدند، زیاد شدند. بدین صورت شخصیت جدید آنان تثبیت گردید که خود 

 .٢توانند امور خود را به دست گیرند و حامیان و ناشران اسالم گردند می
و انصار مقرر شد، اطالع  ج فاد قراردادی که بین پیامبر اکرمرھبران مکه از م -۸

یافتند بنابراین، آنھا سراغ این گروه را گرفتند و سعد بن عباده و منذر بن 
عمرو را که ھر دو از پیشوایان (منتخب در بیعت) بودند دریافتند، اما منذر 

ورند، ولی سعد بن توانست با آنھا مقابله کند و اجازه ندھد او را به اسارت در آ
عباده را دستگیر کردند و دستھایش را به گردنش بستند و او را به مکه 

ھا دست در موھای او انداخته و آوردند. سعد دارای موھای انبوھی بود. آن
 ۀزدند، سرانجام سعد توانست به وسیل . و کتکش می٣کشاندند سوی مکه می به

را از دست قریش برھاند؛ چون حارث بن حرب بن امیه و جبیر بن مطعم خود 
داد و بدین صورت رسوم و سنتھای  او بازرگانان اینھا را در شھر خود پناه می

جاھلی باعث نجات او شدند و شمشیری از طرف مسلمانان برای نجات او به 
اند و  ھا در مکه طرد شده دانست که مسلمان حرکت در نیامد. البته سعد می

و در مورد این واقعه اولین شعر در ھجرت  ٤ندارندحتی توانایی حمایت خود را 
 که دو بیت است توسط ضرار بن خطاب بن مرداس سروده شد که گفت: 

                                           
 .۲۰۹السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -١
 .۱۳۲دراسات فی السیرة النبویة، د عمادالدین خلیل، ص  -٢
 .۱۰۷، ص ۳التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٣
 .۱۱۶، ص ۲، ج التربیة القیادیة -٤
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 جتداركت سعداً عنوة فاخذته
 

 كان شفاء لو تداركت منذراً و 

 

بود اگر به منذر ھم دست به زور به سعد دست یافتم واو را گرفتم و خوب «
 .»یافتم می

 جراحه  كهناولو نلته ظلّت 
 

 دراـهيان وـكان حرياً ان هيو 
 

د که توھین ریختم و او سزاوار این بو رسید، خونش را می و اگر دستم به او می«
 .»شود و خونش ریخته شود

آماده و در انتظار بود بنابراین، با چند بیت شعر که کاروانیان  سحسان بن ثابت
 کردند، پاسخ او را داد. برای یکدیگر نقل می

پاسخ رسول الله در جواب عباس بن عباده بن نضله که گفت: سوگند به  -۹
کسی که تو را به حق فرستاده است اگر اجازه بدھی، فردا با شمشیرھای 

فرمود: ما به این امر  ج شویم و پیامبر اکرم ور می خود بر اھل منی حمله
بیتی مھم ایم؛ بلکه به میان کاروان و منزلگاه خود برگردید، درس و تر نشده

است که بیانگر این مطلب است که دفاع از اسالم و تعامل و برخورد با 
دشمنان دین به اجتھاد و نظر پیروان این دین واگذار نشده است؛ بلکه دفاع 

گیرد، اما بعد از  آمیز او صورت می از دین طبق دستورات خدا و قوانین حکمت
ی خدا صادر گردید، اقدام اینکه جھاد مشروع قرار داده شد و حکم آن از سو

 .١نشینی، به نظر مجتھدان واگذار شده است به جھاد و یا عقب
ترباشد موفقیت در کارھای مھم  ریزی سیاسی قوی طبیعی است ھرچند برنامه

آمیز بودن آنھا  ھا از دشمن، موفقیت ھا و برنامه بیشتر خواھد بود و پنھان داشتن نقشه
 .٢»کاروان و منزلگاه خود برگردیدبه میان «نماید؛ از این رو فرمود:  را تضمین می

گونه بود که دستش را در دست آنھا با مردان این  ج بیعت پیامبر اکرم -۱۰
گذاشت و اما دو زنی که در این بیعت حضور داشتند، فقط با زبان از آنھا  می

ای دست نداده است و ھیچ  گرفت و ھرگز رسول خدا با زن بیگانه بیعت می
کنندگان نسبت به مفاد بیعت تخلف نورزیدند. نسیبه دختر کعب  یک از بیعت

در حالی که دوازده زخم بر بدنش بود، ھمراه سایر (ام عماره) در جنگ احد 
                                           

 .۱۰۴، ص ۳التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۹۶االسالم، ص  يالتحالف السیاسی ف -٢
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زخمیان نقش زمین شد. او ھمراه شوھرش، زید بن عاصم ابن کعب، به 
ھا را آب  میدان نبرد آمده بود و َمشکی پر از آب به دوش داشت و مسلمان

داد. ھنگامی که مسلمانان شکست خوردند، به سمت پیامبر رفت و به  می
نمود.  دفاع می ج و با شمشیر از پیامبر اکرمجنگید  طور مستقیم می

ھای عمیقی بر بدنش وارد شد و در بیعت رضوان نیز حضور  بنابراین، زخم
کذاب پسر او را قطعه قطعه کرد، اما او سست و ضعیف  ۀ. مسلیم١داشت

و این زن بزرگ در جنگھای رّده و در نبرد یمامه ھمراه خالد بن ولید  ٢نشد
شرکت داشتند و چنان جنگید که دستش قطع شد و دوازده زخم بر بدنش 

اند او مادر  سلمه بود. گفته بنی ۀو اما اسماء دختر عمرو، از قبیل ٣بر جای ماند
 .٤اش بوده است معاذ بن جبل و یا عمه

ته از انصار که در بیعت عقبه دوم حضور داشتند به آن دس ۀبا بررسی سیر -۱۱
رسیم که تقریبًا یک سوم این ھفتاد و سه نفر، در زمان پیامبر  این نتیجه می

ھا  ھا و صحنه و یا بعد از ایشان شھید شدند و اکثر آنھا در ھمه جنگ ج اکرم
 اند و ھفتاد نفر از آنھا در جنگ بدر حضور داشته ج در کنار پیامبر اکرم

حضور داشتند؛ بدین صورت انصار، در پیمانی که با خدا و پیامبرش بستند 
صداقت و وفاداری نشان دادند. برخی به شھادت رسیدند و به دیدار 
پروردگارشان شتافتند و برخی زنده ماندند تا اینکه در رھبری دولت مسلمان 

ت جویند مشارک ج سھیم باشند و در رخداھای بزرگ بعد از وفات پیامبر اکرم
ھای مؤمنی  و تشکیل و برپایی دولت اسالمی توسط آنان صورت گرفت. انسان

نمایند تا در مقابل،  گیرند و ھمه چیز خود را فدا می بخشند و نمی که می
بھشت نصیبشان شود. واقعًا تاریخ از اینکه در زمان دیگری، چه قبًال و چه 

 .٥استچنین افرادی را ارائه بدھد، قاصر  ۀبعدًا، نمون
 

                                           
 .۱۰۸العھد النبوی، دکتر عضمه الدین، ص  يأة فالمر -١
 .۸۷التحالف السیاسی، ص  -٢
 .۱۶۶ × ۱۵۸، ص ۳، ج البدایة والنھایة × ۳۹۵، ص ۵أسد الغابه، ج  × ۸۰، ص ۲ابن ھشام، ج  -٣
 .۱۰۸العھد النبوی، ص  يالمرأة ف -٤
 .۱۴۰، ص ۲، ج القیادیةالتربیة  -٥



 
 
 
 

 فصل چهارم
 هجرت به مدینه

 آمادگی برای هجرت
نمود  بایست مقدمات ھجرت را فراھم می قبل از ھجرت به مدینه می ج پیامبر اکرم

نمود. خداوند چنین خواسته بود و کارھا را خودش  ریزی خاصی را اتخاذ می و برنامه
یکی آماده کردن افرادی  :سازی در دو جھت بود زمینه داد. این آمادگی و ترتیب می

 برای ھجرت و دوم آماده کردن جای مناسب برای ھجرت.

 آماده کردن مھاجران -۱
ھجرت تفریح و سفری سرگرم کننده نبود؛ بلکه به معنی ترک گفتن وطن و خانواده 

اجتماعی و  و خداحافظی با تمام پیوندھا بود. ھجرت یعنی ترک نمودن تمامی امکانات
رفاھی، ترک سرزمین و اھل و عیال، ترک اموال و دوستان و حتی امکانات ارتزاق برای 
برپایی عقیده بود. بنابراین، به تالش و کوشش بزرگی نیاز داشت تا اینکه سرانجام 

ھجرت  ۀمھاجران کامًال قانع شدند که ھجرت نمایند. از جمله اسبابی که آنھا را آماد
 ه موارد ذیل اشاره کرد:توان ب مینمود 
 تربیت عمیق ایمانی که در صفحات گذشته از آن سخن گفتیم. -
رسید تا جایی که کامًال به این نتیجه رسیدند که  ستم و آزاری که به مؤمنین می -

 در میحطی مشترک قادر به زندگی با کافران نیستند.
ان را به این امر آیات مکی مسلمانان را به ھجرت تشویق نمود و توجه مسلمان -

 فرماید:  جلب نمود که سرزمین خدا وسیع و پھناور است؛ چنانکه می

ِينَ ٱ َ�ٰعَِبادِ  قُۡل ﴿ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ  �َُّقوا ْ ِ� َ�ِٰذه ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ۡ�َياٱَر�َُّ�ۡمۚ لِ�َّ َحَسَنةۗٞ  �ُّ

�ُض 
َ
ِ ٱَوأ ونَ ٱَ�ِٰسَعٌةۗ إِ�ََّما يَُو�َّ  �َّ ُ�ِٰ ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ل�َّ

َ
 .]۱۰[الزمر:  ﴾١٠أ

بگو ای بندگان مؤمن من، از پروردگارتان بترسید. (و) برای کسانی که در این دنیا «



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٣٤

 

اند، نیکی (درنظر گرفته شده) است و زمین خدا وسیع است. ھمانا صابران  نیکی کرده

 .»کنند حساب دریافت می مزدشان را بی
کھف نازل گردید و از جوانانی که به پرودرگارشان ایمان آورده بودند و  ۀسپس سور

از شھرشان به آن غار پناه برده بودند، سخن گفت و بدین صورت تصویری عملی از 
شکل گرفت که از ترک خانواده و وطن  ج ایمان در اذھان اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ر سوره نحل نازل شد که به سپس آیات صریحی دگفت.  در راه عقیده سخن می
 :فرماید گفت؛ چنانکه خداوند می صراحت از ھجرت سخن می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  �ِ ْ ِ ٱَهاَجُروا ْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ�  �َّ ۡ�َياٱِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا ۡجُر  �ُّ
َ
ۖ َوَ� َحَسَنٗة

ْ َ�ۡعلَُمونَ  �ِخَرةِ ٱ ۚ لَۡو َ�نُوا ُ�َ�ۡ
َ
ِينَ ٱ ٤١أ ُونَ  �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ وا [النحل:  ﴾٤٢َصَ�ُ

۴۱-۴۲[. 
و کسانی که بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفته بودند، به خاطر خدا ھجرت کردند، «

تر است،  دھیم و پاداش آخرت به مراتب بزرگ آنان را در دنیا در جای نیکی اسکان می
پیشه کردند و بر پروردگارشان توکل  اگر بدانند. اینان کسانی ھستند که صبر را

 .»نمودند
 نماید: و در قسمت پایانی سوره باری دیگر این مفھوم را تأکید می

ْ ِمنۢ ﴿ ِيَن َهاَجُروا ْ  َما َ�ۡعدِ  ُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ ْ  ُ�مَّ  فُتُِنوا ْ  َ�َٰهُدوا ٓوا  ِمنۢ  َر�ََّك  إِنَّ  َوَصَ�ُ
 .]۱۱۰[النحل:  ﴾١١٠رَِّحيمٞ  َلَغُفورٞ  َ�ۡعِدَها

سپس پروردگارت برای کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتند و بعد از آن ھجرت «

 .»نمودند و جھاد کردند و صبر نمودند، دارای مغفرت و مرحمت بسیاری است
چنانکه ھجرت به حبشه نیز تمرینی عملی برای ترک خانواده و وطن تلقی 

 .١گردید می

 سازی در یثرب زمینه -۲
بعد از اعالم آمادگی انصار مبنی بر اعالم حمایت از ایشان و یاری رسول خدا 

اول انصار  ۀمھاجران دستور ھجرت را صادر نفرمود؛ بلکه دو سال بعداز آشنایی با دست
و مسلمان شدن آنھا کار ھجرت را آغاز نمود و دستور ھجرت بعداز اعزام مصعب به 

                                           
 .۱۱۸ء دوله، صالح الشامی، ص السیرة النبویة تربیة امة و بنا -١
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مدینه و فراھم نمودن زمینه ھجرت، شکل گرفت، تا جائی که انصار مصرانه خواھان 
ھجرت رسول خدا به یثرب شدند و از گفتگوھائی که بین انصار و رسول خدا در بیعت 

آنھا برای ھجرت رسول خدا به  توان به میزان شیفتگی  دوم رد و بدل شد، می ۀعقب
دیارشان پی برد. حتی آنھا آمادگی خود را برای حمله علیه کسانی که رسول خدا را در 

 سرزمین ِمنی مورد آزار قرار داده بودند، اظھار نمودند، اما رسول خدا نپذیرفت.
ل پیامدھای ناگوار بدین صورت یثرب آمادگی الزم را برای پذیرش مھاجران و تحم

 آن پیدا کرده بود.

 عنکبوت ۀهای سور تأمالتی در برخی از آیه
ھایی است که در دوران مکی نازل شده است. بیشتر  عنکبوت از آخرین سوره ۀسور

مضامین این سوره در مورد سنت الھی در دعوتھا است که ھمان گرفتار شدن به 
 فرماید: یباشد؛ چنانکه خداوند م مشکالت و آزمونھا می

﴿ ٓ َحِسَب  ١مٓ ال
َ
ْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ  �َّاُس ٱأ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
َولََقۡد َ�َتنَّا  ٢أ

ِينَ ٱ ُ ٱِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ ْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ ۡم َحِسَب  ٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُوا
َ
أ

ِينَ ٱ ّ�ِ ٱَ�ۡعَملُوَن  �َّ ن �َۡسبُِقونَاۚ َسآَء َما َ�ُۡكُمونَ  اتِ  َٔ لسَّ
َ
 .]۴-۱بوت: ک[العن ﴾٤أ

شوند، در  ایم، رھا کرده می اند ھمین که گفتند: ما ایمان آورده آیا مردم گمان برده«
اند  اند. ھمانا ما آنھایی را که قبل از ایشان بوده حالی که مورد آزمایش قرار داده نشده

گویان را از دروغگویان بشناسد. آیا کسانی که مرتکب  خدا باید راستایم. پس  آزموده

 .»کنند گیرند؟ چه بد قضاوت می اند که بر ما پیشی می شوند، گمان کرده اعمال بد می
 نماید که عبارتند از:  در سوره عنکبوت سه چیز توجه انسان را به خود جلب می

گیرد که مسلمانھا  صورت می سخن از منافقان به میان آمده است و نفاق وقتی -۱
در جامعه مغلوب باشند. آن گاه بعضی از مردم به خاطر ترس از اینکه منافع 

آورند، ولی در باطن کفر را پنھان  رود به ظاھر اسالم می آنھا از دست می
ای جاھلی بود و مشرکان بر آن  مکه، جامعه ۀدارند در حالی که جامع می

از آن آنھا بود؛ پس سخن از منافقان در این  سیطره و قدرت داشتند و حاکمیت
 سبتی دارد که خداوند فرموده است:سوره چه منا

ُ ٱ لََمنَّ َوَ�َعۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ  .]۱۱بوت: ک[العن ﴾١١لُۡمَ�ِٰفقِ�َ ٱَءاَمُنواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ
 .»تا خداوند، مؤمنان را بشناسد و ھمچنین منافقان را بشناسد«
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این سوره مکی است، اّما باید گفت مؤمنان چنان امیدوار بودند که با وجود اینکه 
مکی  ۀدیدند یا اینکه این آیه ، مدنی است که در سور پیروزی خود را بسیار نزدیک می

گنجانده شده است؛ چراکه ھنوز وقت نفاق فرا نرسیده بود آن گونه که برخی از 
 .١اند ر دادهاند، از این رو این آیه را مدنی قرا مفسران گفته

خداوند دستور داد که با اھل کتاب به بھترین شیوه مجادله کنید گویا آنھا را  -۲
بعدی که قرار بود مسلمانان با اھل کتاب در محیطی مشترک  ۀبرای مرحل

کرد. پس آنھا نباید سختی و تندروی را آغاز نمایند، لذا  زندگی بکنند، آماده می
 فرماید: نماید و می میی و گوشزد خداوند آنھا را راھنمای

ۡهَل ﴿
َ
ْ أ ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَوَ� تَُ�ِٰدلُٓوا  ب

ۡحَسُن إِ�َّ  لَِّ� ٱإِ�َّ
َ
ِينَ ٱِ�َ أ ْ ِمۡنُهۡمۖ َوقُولُٓواْ  �َّ َظلَُموا

 ِ ِيٓ ٱَءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�ُۡ�ۡم �َ�ُٰهَنا �َ�ُٰهُ�ۡم َ�ِٰحٞد َوَ�ُۡن َ�ُ  �َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوأ

ُ
 ۥأ

 .]۴۶بوت: ک[العن ﴾٤٦ُمونَ ُمۡسلِ 
با اھل کتاب جز به روش احسن مجادله نکنید. مگر با کسانی از آنان که ظلم «

ایم به آنچه به سوی ما نازل شد و به آنچه به سوی  اند و بگوئید ما ایمان آورده کرده

 .»شما نازل گردیده است و خدای ما و خدای شما یکی است و ما مسلمانیم
افراد برای ھجرت در سرزمین پھناور خدا؛ چراکه بعد از بیعت آماده کردن  -۳

اول، مدینه آمادگی پذیرش مھاجران مؤمن را داشت. از این رو سوره  ۀعقب
خورد  عنکبوت نازل شد و در آن اشارات واضحی در مورد ھجرت به چشم می

وتصریح شده بود که خداوند ضامن روزی بندگانش در ھر جا و ھر زمان 
 .٢باشد می

 فرماید: چنانکه می

ِينَ ٱَ�ٰعَِبادَِي ﴿ َٰي فَ  �َّ �ِ� َ�ِٰسَعةٞ فَإِ�َّ
َ
 .]۵۶بوت: ک[العن ﴾٥٦ۡ�ُبُدونِ ٱَءاَمُنٓواْ إِنَّ أ

اید، (بدانید که) زمین من گسترده و وسیع  ای بندگان من! آنانی که ایمان آورده«

 .»است؛ پس فقط مرا بپرستید

                                           
در این مورد به عملکرد محمد فواد عبدالباقی در المعجم المفھرس که آیه را با عالمت (م)  -١

ھای مدنی است و قرطبی، اختالف علما را در  عالمتگذاری کرده است، بنگرید و این عالمت آیه
 .۳۲۳، ص ۱۳مورد این آیه بیان کرده است، ج 

 .۶۳ × ۶۲معالم قرآنیه فی الصراع مع الیھود، مصطفی مسلم، ص  -٢
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را که در مکه بودند، برای ھجرت تشویق نماید؛  این آیه کریمه نازل شد تا مؤمنانی
چون باقی ماندن در سرزمین کافران که عرصه را بر مؤمنان تنگ کرده بودند، درست 
نبود از این رو باید عبادت خدا را در زمین خدا و در کنار بندگان صالحش جستجو 

، پس به مدینه کردند؛ یعنی، اگر شما برای اظھار ایمان خود در مضیقه قرار دارید می
ھجرت کنید؛ چون شرایط حاکم در مدینه برای اظھار توحید آماده و زمینه، مساعد 

؛ سپس خداوند خاطر نشان ساخت که رزق و روزی، مختص سرزمین خاصی ١است
رسد؛  نیست؛ بلکه رزق الھی به بندگانش در ھر جا و در ھر شرایطی که باشند، می

ابراین، خداوند . بن٢وشایندتری برخوردار گردیدندچنانکه مھاجران از روزی بیشتر و خ
 فرماید: متعال می

يِّن ّمِن َدآبَّةٖ �َّ َ�ِۡمُل رِزَۡ�َها ﴿
َ
ُ ٱَوَ�� ِميعُ ٱيَۡرزُُ�َها �يَّاُ�ۡمۚ َوُهَو  �َّ  ﴾٦٠ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

 .]۶۰بوت: ک[العن
کنند. خدا  توانند روزی خود را (با خود) حمل چه بسیارند جنبندگانی که نمی«

گاه است روزی  .»رسان آنھا و شما است و او بس شنوا و آ
 فرماید: ھمچنین می

 .]۵۷بوت: ک[العن ﴾٥٧ُ�مَّ إَِ�َۡنا تُرَۡجُعونَ  لَۡمۡوِت� ٱُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ﴿
 .»تلخی و سختی مرگ را ھر نفسی خواھد چشید«

آن جا سزا و جزا داده شوید که در  یعنی شما با مردن به مکانی انتقال داده می
ای ندارد جز اینکه برای آن روز  شوید و ھر کس که سرانجامی چنین دارد، چاره می

و  ٣ای بردارد وبا تالش و کوشش خود را برای مھیا شدن چنین روزی آماده نماید توشه
این نوعی تشویق برای ھجرت بود؛ چراکه وقتی انسان به مردن یقین داشته باشد 

 .٤فتن وطن برای او آسان خواھد بودجدایی و ترک گ
گوید: یعنی ھر کجا شما باشید، مرگ شما را فراخواھد  این آیه می ۀابن کثیر دربار

                                           
 .۵۰۷۳، ص ۶تفسیر قرطبی، ج  -١
 .۳۶۰، ص ۳تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
تفسیر فتح القدیر،  × ۴۵، ص ۷تفسیر ابی مسعود، ج  × ۳۱۰، ص ۳تفسیر کشاف، زمخشری، ج  -٣

 .۲۱۰، ص ۴ج 
 .۴۲۲۳، ص ۸االساس فی التفسیر، سعید حوی، ج  -٤
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گرفت؛ پس در طاعت الھی به سر ببرید و در جایی باشید که خدا شما را دستور داده 
دارد و است. این برایتان بھتر است و مرگ حتمًا خواھد آمد و راه گریزی از آن وجود ن

بعداز مردن، بازگشت به سوی خدا خواھد بود و ھر کس فرمانبردار باشد، به او بھترین 
 فرماید:  دھد و پاداش او را به تمام و کمال خواھد داد بنابراین، خداوند می پاداش را می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ُغَرٗفا َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۡ�َنَّةِ ٱَ�َُبّوَِ�نَُّهم ّمَِن  ل�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱ

َ
ۡجُر  ۡ�

َ
ِينَ ٱ ٥٨ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ نِۡعَم أ ُونَ  �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ واْ َوَ�َ  ﴾٥٩َصَ�ُ

 .]۵۹-۵۸بوت: ک[العن
کسانی که ایمان آورده و کارھای شایسته انجام داده باشند، ایشان را در کاخھای «

در   دھیم. کاخھایی که در زیر آنھا رودبارھا روان است. جاودانه ی میعظیم بھشت جا
کنند، چه پاداش خوبی است آنان  برند، پاداش آنان که برای خدا کار می آن به سر می

 .»که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل کردند
 یعنی بر دینشان بردباری ورزیدند؛ به سوی خدا ھجرت کردند و به مصاف دشمنان
رفتند و از خانواده و خویشاوندان برای رضای خدا و به امید پاداش الھی و تصدیق 

 .١این کارھا بر کسی جز خدا توکل نکردند ۀوعده خدا جدا شدند و آنھا در ھم

 مهاجران پیشتاز
بر اسالم و  ج ھای نور از اھالی یثرب با پیامبر اکرم وقتی پیشگامان خیر ودسته

کردند، مشرکان مکه به خشم آمدند و بر اذیت و آزار مسلمانان شدت دفاع از آن بیعت 
مسلمانھا را اجازه داد تا به مدینه ھجرت  ج بخشیدند. در این ھنگام پیامبر اکرم

دولت اسالمی برای برعھده گرفتن دعوت بود تا در راه  ۀنمایند و منظور از ھجرت، اقام
 .٢دین، فقط از آن خدا باشدای باقی نماند و  آن جھاد نماید و ھیچ فتنه

گوید:  می لدستور ھجرت به مدینه از جانب خدا نازل شده بود، چنانکه عایشه
رفتند، او خوشحال بود که خداوند برایش  ج وقتی این ھفتاد نفر از نزد پیامبر اکرم«

 .»کردند شکر بودند و او را یاری میحامیان و قومی مقرر کرد که اھل جنگ و ل
دوم مورد اذّیت و آزار بیشتری از جانب مشرکان  ۀاز بیعت عقب مسلمانھا بعد

                                           
 .۳۲۵الھجرة فی القرآن کریم، ص  -١
 .۳۴ × ۳۳الھجرة النبویة المبارکه، ص  -٢
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کنند. بنابراین، اصحاب و یاران  دانستند که آنھا ھجرت می قرارگرفتند؛ چون مشرکان می
 ۀپیامبر خدا از وضعیت موجود به تنگ آمدند و نزد ایشان شکایت بردند و از ایشان اجاز

کنید، در خواب  ی را که بدانجا ھجرت میمن سرزمین« :ھجرت خواستند. پیامبر فرمود
» سراه«زار در میان دو منطقه سنگالخ واگر سرزمین  دیدم. سرزمینی بود بایر و شوره

سپس چند روزی درنگ نمود و بعد  .»ھمان است گفتم بود می دارای نخل خرما می
من گفته کنید به  سرزمینی که بدانجا باید ھجرت می«شادمان به نزد یارانش آمد و گفت: 

 .»خواھد به آن جا برود، در پی تدارک مھاجرت باشد شد و آن یثرب است؛ پس ھر کس می
آمدند و رھسپار یثرب  از آن پس مردم با ھماھنگی و به صورت پنھانی از مکه بیرون می

که به مدینه آمد ابوسلمه بن عبداالسد  ج شدند و اولین کسی از اصحاب پیامبر اکرم می
عامر بن ربیعه به ھمراه ھمسرش لیلی بنت ابی خیثمه آمد. بنابراین لیلی بود؛ پس از او 

یکی پس از  ج اولین زن شوھرداری بود که به مدینه آمد. پس از آن یاران پیامبر اکرم
دیگری آمدند. آنھا نزد انصار اقامت گزیدند و انصار ھم آنان را در منازل خود جای دادند و 

قبا قبل از اینکه  ۀردی نمود. سالم، موالی ابوحذیفه، در محلآنان را یاری و با آنھا ھمد
پیامبر تشریف بیاورد، امام مھاجران بود. با شروع ھجرت مسلمانھا به مدینه، قریش بر آنھا 

نمودند.  خشم گرفتند و به مبارزه با جوانانشان پرداختند و با آنان با خشونت رفتار می
بیعت نمودند و سپس به مدینه  ج امبر اکرمگروھی از انصار در بیعت دیگری با پی

به مکه  ج مھاجران به قبا رسید، آنھا نزد پیامبر اکرم ۀبازگشتند. ھنگامی که اولین دست
رفتند تا ھمراه مسلمانان مکی به مدینه برگردند؛ پس آنھا ھم مھاجر بودند و ھم انصار. این 

بن کلده؛ عباس بن عباده ابن  گروه عبارت بودند از: ذکوان بن عبد قیس؛ عقبه بن وھب
نضله و زیاد بن لبید. بیشتر مسلمانھا به مدینه مھاجرت نمودند و در مکه کسی جز پیامبر 
و ابوبکر و علی و افرادی که در فتنه دشمنان گرفتار شده بودند یا بیمار بودند و یا توانایی 

 .١بیرون رفتن را نداشتند باقی نمانده بود

 ارزه با مهاجران و مظاهر شکوه در هجرتهای قریش در مب شیوه
ھا رھبران قریش تمام توانایی خود را برای جلوگیری از ھجرت آن دسته از مسلمان

که تاکنون موفق به ھجرت نشده بودند به کار گرفتند و قریش برای این کار از 

                                           
 .۳۲۵، ص ۱طبقات ابن سعد، ج  -١
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 تفاده کردند که برخی عبارتند از:ھای متعددی اس شیوه

 و فرزندانشجداکردن شوھر از ھمسر  -۱
امیه در مورد شگفتیھای ایمان و قوت یقین در ھجرت خود و  ام سلمه ھند بنت ابی

ھنگامی که ابوسلمه تصمیم گرفت به مدینه برود، «گوید:  ھمسرش ابوسلمه چنین می
شترش را برای من آماده کرد و سپس مرا بر آن سوار کرد و فرزندم سلمه بن ابی 

و ما به راه افتادیم، او جلوی شترش بود. وقتی مردان سلمه را نیز در آغوشم گذاشت 
بنی مغیره بن عبدالله ابن عمرو بن مخزوم او را دیدند، به سوی او آمدند گفتند: در 
مورد جان خودت ما حریف تو نشدیم که آن را برایت حفظ کنیم، اّما در مورد این زن 

: آنھا مھار شتر را از دست گوید کنی؟ ام سلمه می که ازخویشاوندان ماست، چه فکر می
 او گرفتند و مرا از وی جدا کردند.

سپس خویشاوندان ابوسلمه خشمگین شدند و گفتند: سوگند به خدا ما فرزند خود 
 کنید. گیرید و جدا می گذاریم، وقتی که شما او را از شوھرش می را نزد آن زن نمی

ره بنی عبداالسد دست گوید: بر سر بردن بچه کشمکش کردند و باالخ ام سلمه می
مغیره مرا نزد خود نگاه  وی را از دست آنان خالص کردند و او را با خود بردند و بنی

 داشتند و شوھرم ابوسلمه به مدینه ھجرت کرد.
گوید: بدین صورت میان من و ھمسر و فرزندم جدایی انداخته شد. من  ام سلمه می

نشستم و تا غروب گریه  ن و ھموار میآمدم و در سرزمین پر از ش ھرروز صبح بیرون می
کردم. تا یک سال و یا نزدیک به یک سال این جریان ادامه داشت تا اینکه روزی  می

یکی از عموزادگانم از افراد مغیره از کنارم گذشت. وقتی حالت مرا دید، بر من ترحم 
چرا او را از  دھید که برود؟ نمود و به بنی مغیره گفت: چرا به این زن بیچاره اجازه نمی

 اید؟ شوھر و فرزندش جدا کرده
خواھی، به شوھر خود ملحق  گوید: بنی مغیره به من گفتند: اگر می ام سلمه می

شو. بنی عبداالسدنیز فرزندم را به من برگرداندند. من شترم را آماده کردم و فرزندم را 
که ھیچ  برداشتم و در آغوشم گذاشتم؛ سپس به قصد پیوستن به شوھرم در حالی

 کس ھمراھم نبود رھسپار مدینه شدم.
روم تا اینکه به  کنم و ھمراه او می با خودم گفتم ھرکس را ببینم به او اعتماد می

شوھرم برسم. وقتی به تنعیم رسیدم، عثمان بن طلحه از افراد قبیله بنی عبدالدار را 
 روی. امیه؟ کجا می ای دختر ابی :دیدم. او به من گفت



 ٥٤١  بخش پنجم: عرضۀ اسالم بر قبائل، و هجرت اصحاب به مدینه

 

 واھم نزد شوھرم در مدینه بروم.خ گفتم: می
 گفت: کسی ھمراھت نیست؟

 گفتم: به خدا سوگند فقط خدا و این پسر کوچکم ھمراھم ھستند.
 گذارم. گفت: به خدا سوگند که تو را تنھا نمی

سپس او مھار شتر را گرفت و حرکت کرد. به خدا سوگند که با ھیچ مردی بھتر از 
خواباند و سپس  رسید، شتر را می حل استراحتی میاو ھمراه نشده بودم. او وقتی به م

برد و به درختی  تر می آمدم؛ آن گاه شتر را آن طرف شد تا اینکه پایین می از من دور می
رسید، به  کشید و چون زمان حرکت فرا می بست ودور از ما زیر درختی دراز می می

شد  اشت و از من دور میگذ اش را بر آن می رفت و جھاز شتر و بار و بنه سوی شترم می
گرفتم، مھار شتر را  شدم و بر شترم قرار می گفت سوار شو. وقتی سوار می و می

بنی عمرو بن  ۀداد تا اینکه مرا به مدینه رساند. وقتی به قری گرفت و به راه ادامه می می
شوھرت در این قریه است، ابوسلمه در آن جا اقامت  :عوف در قبا نگاھش افتاد، گفت

ده بود، پس به امید خداوند وارد این قریه شو؛ سپس خودش از آن جا به مکه گزی
 بازگشت.

ای در اسالم را  کند: به خدا سوگند ھیچ خانواده راوی از ام سلمه چنین نقل می
سراغ ندارم که به بالھایی گرفتار شده باشد که خانواده ابوسلمه به آن گرفتار آمده بود 

 .١ان بن طلحه را ندیدمو ھیچ ھمسفری بھتر از عثم
ای بود که قریش برای جلوگیری از مھاجرت  رحمانه ھای بی ای از شیوه این نمونه

اش به زور جدایی  مسلمانان در پیش گرفته بودند. مردی میان او و ھمسر و جگر گوشه
نماید، اما ھرگاه ایمان در دل جای  افکند و او ماجرا را با چشمان خود مشاھده می

کان ندارد فرد با ایمان چیزی را بر اسالم و ایمان مقدم بدارد، حتی فرزند و بگیرد، ام
آنکه به چیزی توجه نماید،  بی سجگرگوشه و شریک زندگی خود را. بنابراین، ابوسلمه 

ای که قریش برای جلوگیری او در پیش گرفتند،  به سوی مدینه حرکت کرد و شیوه
 .٢ن به راه خدا الگویی زیبا استناکام ماند. به حق که او برای دعوتگرا

و این گونه ھرگاه اثر ایمان با صفای دل در بیامیزد و نسیم ایمان وزیدن گیرد، 
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گذارد. این یک خانواده است که از ھم  انگیزی به نمایش می چنین شاھکارھای شگفت
گرید و دست کودک آسیب  پاشد و زنی که از شدت رنجی که به او رسیده است می می
انگیزترین  گردد و شوھر و پدری شگفت ند و از مھر پدر و مادر محروم میبی می

گذارد تا اولین مھاجری باشد که وارد  صورتھای جان فدایی و اخالص را به نمایش می
اینھا به چشمداشت پاداش خدا و در راه او تحمل  ۀشود. ھم سرزمین ھجرت می

ھدایت ملحق  ۀاند راه ایمان را بپیمایند و به دست شود. با چنین مؤمنانی که مصمم می
 .توان کرد؟! شوند، چه می

دھد که او  که ھنوز کافر بود و ام سلمه شھادت می سعملکرد عثمان بن طلحه 
ت این نژاد است و گواھی صادق بر ھمسفری خوب بوده است، بیانگر غیرت و نجاب

ای بر این مطلب است که او حامی ضعیفان  مروت و جوانمردی اوست و شاھد زنده
. آری جوانمردی و اخالق اصیل عربی به او اجازه نداد تا زن شرافتمندی را ١بوده است

 بگذارد که تک وتنھا در این بیابان حرکت کند، گرچه آن زن بر دین او نبود و او نیز
 دانست که این زن با این ھجرت پوزه کافران قریش را به خاک خواھد مالید. می

متمدن قرن بیستم  ۀصدر اسالم با اخالق حاکم بر جامع ۀپس اخالق حاکم بر جامع
کند  برد و بر حیثیت و ناموس تجاوز می کامًال متفاوت است؛ چراکه بر آزادیھا یورش می

شود و از اتفاقاتی که ھر روز،  ض دید ھمه انجام میو این کارھا در مالء عام و در معر
گاه می رسانه نشیند. آری  کنند واقعًا عرق شرم بر پیشانی انسانیت می ھا ما را از آن آ

گذاری شده  تمدن حاضر برای قاپیدن، چپاول، ھتک حرمتھا و تصاحب داراییھا، پایه
اما این داستان، که  کنند. است و در این راستا از اسلوبھای مختلف استفاده می

 ۀموجود در جامع ۀھای زیادی دارد، گواه بر این مطلب است که صفات پسندید نمونه
شان بیشتر بوده است و از این رو خداوند آخرین ھایاعراب جاھلی از زشتیھا و کاستی

پیامبرش را از آنھا برگزید و آنھا شایستگی برعھده گرفتن رسالت و رساندن آن به ھمه 
 .٢را دارا بودندمردم 

در این داستان عنایت الھی نیز به دوستانش و مساعد کردن شرایط بر آنھا به چشم 
 ٣خورد؛ چنانکه خداوند دل عثمان بن طلحه را رام کرد تا ام سلمه را ھمراھی کند می
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شود و ھمین  و از طرفی نیز سالم بودن و پاکی سرشت عثمان بن ابی طلحه آشکار می
 .١سالمت فطرت بود که او را بعد از صلح حدیبیه به اسالم ھدایت نمود

 گروگانگیری قریش -۲
قریش تنھا به اینکه در داخل مکه مانع ھجرت مسلمانھا بشوند، اکتفا نکردند؛ بلکه 

اند، برگردانند. بنابراین،  یدند تا افرادی را که وارد مدینه شدهپا فراتر گذاشتند و کوش
قریش دست به گروگان گرفتن یکی از مھاجران زدند و این تالش با موفقیت انجام 
گردید و یکی از مھاجران از مدینه ربوده و به مکه بازگردانده شد؛ چنانکه عمربن 

من و عیاش بن ابی ربیعه و وقتی خواستیم به مدینه ھجرت کنیم «گوید:  خطاب می
ھشام بن عاص بن وائل سھمی با ھم قرار گذاشتیم که در تناضب (درختی است) در 
منطقه اضاء در حوزه خاندان بنی غفار باالتر از سرف گردھم بیاییم و گفتیم ھر کس 
که صبح فردا آن جا نبود، دلیل بر این است که دستگیر و از ھجرت بازداشته شده 

 ن، دو ھمراه دیگرش باید به راھشان ادامه بدھند.است بنابرای
گوید: صبح فردا من و عیاش بن ابی ربیعه به تناضب رسیدیم و ھشام  عمر می

 .»ده بودند و دچار فتنه گردیده بودنتوانست بیاید و بازداشته شده بود؛ اورا شکنجه کر
میان بنی  ما به راھمان ادامه دادیم، ھنگامی که به مدینه رسیدیم در قبا در

عمروبن عوف اقامت گزیدیم. ابوجھل بن ھشام وحارث بن ھشام به سوی عیاش بن 
ابی ربیعه آمدند. او پسر عموی آنھا و از یک مادر بودند. آنھا آمدند و در مدینه به ما 

ھنوز در مکه بود. آنھا با عیاش صحبت کردند و گفتند: مادرت  ج رسیدند. پیامبر اکرم
به سرش شانه نزد و در تابش آفتاب به زیر سایه نرود تا وقتی تو را نذر کرده است تا 

ببیند. عیاش به حال مادرش رقت کرد. من به او گفتم: عیاش! به خدا سوگند که اینھا 
خواھند تو را از دینت برگردانند. بھتر است از آنھا دوری کنی و این را بدان که اگر  می

انه خواھد زد و اگر تحمل گرمای مکه برای او شپشھا مادرت را اذیت کنند، سرش را ش
کنم و  دشوار گردد، به سایه خواھد رفت. عیاش گفت: خیر. نذر مادرم را برآورده می

 گردم. دارم و برمی آن جا مالی دارم با خود برمی
دانی که من از ھمه قریش بیشتر مال  گوید: گفتم: سوگند به خدا تو می عمر می

ال تو، اما با آنھا نرو. ولی عیاش نپذیرفت و گفت باید برگردم. ام م دارم. نصف دارایی
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وقتی او بر تصمیمی که گرفته بود، مصمم گردید، عمر گفت: پس این شتر مرا بگیر که 
شتری رام و راھروی است و بر آن سوار شو، اگر آنھا قصد نیرنگ داشتند، با این شتر 

شتر ھمراه آن دو حرکت کرد تا  خود را ازدستشان نجات بده. عیاش سوار بر ھمان
کند، آیا مرا  ام! این شتر مرا اذیت می اینکه در میان راه، ابوجھل به او گفت: برادرزاده

کنی؟ عیاش گفت: چرا؟ آن گاه شترش را خوابانید  پشت سر خود بر شترت سوار نمی
ود. جا شود و بر شترش سوار ش وآن دو نیز شترانشان را خواباندند تا ابوجھل جابه

ھمین که پایشان به زمین رسید، آن دو بر عیاش حمله کردند و دست و پای او را 
بستند و او را دست و پا بسته به مکه آوردند و شکنجه کردند تا اینکه به فتنه مبتال 

 .١گردید
گوید: گمان ما نسبت به کسانی که در مکه به فتنه مبتال شده بودند، این  عمر می

کند؛ چون   آنان را ھم قبول نمی ۀپذیرد و توب ملی از آنان را نمیبود که خداوند ھیچ ع
اند به سرزمین کفر  اند؛ سپس به خاطر مشکلی که بدان گرفتار شده آنھا خدا را شناخته

 ج کردند، اما وقتی پیامبر اکرم اند و خودشان نیز درمورد خود چنین فکر می برگشته
مورد سخن ما و آنچه آنھا درباره خودشان فکر به مدینه آمد، خداوند در مورد آنھا و در

 کرد: کردند، این آیه را نازل می

ِينَ ٱ َ�ٰعَِبادِيَ  قُۡل ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  �َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإِنَّ  �َّ َ�ۡغفُِر  �َّ

نُوَب ٱ ۡسلُِمواْ َ�ُ  ٥٣لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  �ُّ
َ
نِيُبٓواْ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوأ

َ
ِمن َ�ۡبِل  ۥَوأ

�َِيُ�ُم 
ۡ
ن يَأ

َ
ونَ  ۡلَعَذاُب ٱأ ْ ٱوَ  ٥٤ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن  تَّبُِعٓوا

ُ
ٓ أ ۡحَسَن َما

َ
أ

�َِيُ�ُم 
ۡ
ن يَأ

َ
ّ�ُِ�م ّمِن َ�ۡبِل أ نُتۡم َ� �َۡشُعُرونَ  ۡلَعَذاُب ٱرَّ

َ
-۵۳زمر: [ال ﴾٥٥َ�ۡغَتٗة َوأ

۵۵[. 
اید، از لطف و مرحمت خدا  روی ھم کرده بگو ای بندگانم آنان که در معاصی زیاده«

آمرزد؛ چرا که او بسیار  گناھان را می ۀمأیوس و ناامید نگردید. قطعًا خداوند ھم
آمرزگار و بس مھربان است و به سوی پروردگار خود برگردید و تسلیم او شوید پیش از 

ان به سوی شما تاخت آرد و دیگر کمک و یاری نشوید و از زیباترین و اینکه عذاب ناگھ
بھترین چیزی که از وی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که قرآن 
است) پیروی کنید، پیش از اینکه عذاب ناگھان به سوی شما تاخت آرد در حالی که 
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 .»خبر باشید شما بی
ای نوشتم و آن را  من با دستان خودم در صحیفه گوید: این آیه را عمربن خطاب می

 ١»ذیطوی«به ھشام بن عاص فرستادم. ھشام گفت: وقتی به دست من رسیدآن را در 
فھمیدم تا اینکه گفتم  خواندم، اما نمی کشیدم و با تمرکز آن را می خواندم و آه می می

که این آیه درباره ما و  بار خدایا! آن را به من بفھمان. پس خداوند در قلب من القاء کرد
پنداشتند، نازل شده  ما می ۀگفتیم ودیگران دربار در مورد آنچه ما در مورد خود می

 است.
که در مدینه  ج گوید: پس به سوی شترم رفتم و بر آن نشستم و به پیامبر اکرم می

 .٢بود، پیوستم
اھش عیاش ھجرت خود و دو ھمر ۀاین واقعه بیانگر این موضوع است که عمر برنام

بن ربیعه و ھشام بن عاص بن وائل سھمی را چگونه آماده کرده بود. ھر کدام از آنھا از 
یک قبیله بودند و جایی که با ھم وعده گذاشته بودند دور از مکه و خارج از حدود 
حرم در راه مدینه بود و زمان و مکان به طور دقیق مشخص شده بودند به صورتی که 

جای مقرر حاضر نشد، دو ھمراه دیگرش حرکت کنند و منتظر او اگر یکی در موعد و 
 س نباشند؛ چون او گرفتار شده است و ھمان طور که انتظار داشتند، ھشام بن عاص

آمیز انجام  گرفتار شد و عمر و عیاش موفق به ھجرت شدند و برنامه کامًال موفقیت
 .٣گرفت و آنھا سالم به مدینه رسیدند

دقیق و منظمی کشید  ۀاجران را تعقیب کند بنابراین، نقشقریش تصمیم گرفت مھ
دانست که عیاش نسبت به مادرش خیلی مھربان است، به  و از آنجا که ابوجھل می

دروغ نذر مادر اورا به میان آورد؛ چنانکه مھرورزی عیاش، از موافقت وی برای 
کند؛  ر داللت میاندیشی عم شود. این داستان نیز به فراست و چاره بازگشت آشکار می

 .٤دانست که آنھا عیاش را به فتنه و بالیی گرفتار خواھند کرد چراکه او می
از این داستان عالوه بر موارد ذکر شده به میزان برادری و اخوتی که اسالم در 

بریم؛ چنانکه عمر نصف دارایی خود را به خاطر  وجود این افراد ایجاد کرده بود، پی می

                                           
 ھای مکه است. ذی طوی یکی از دره -١
 .۱۳۱الھجرة النبویة المبارکه، ص  × ۶۱، ص ۶المجمع، ھیثمی، ج  -٢
 .۱۵۹، ص ۲التربیة القیادیه، ج  -٣
 .۱۳۴فی السیرة النبویة، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٤٦

 

م بماند و از ترس اینکه مبادا مشرکان بعد از بازگشت اورا دچار اینکه برادرش، سال
بخشد. اما عاطفه و محبت مادر بر عیاش چیره شد و تصمیم  شکنجه و فتنه سازند، می

گرفت تا به مکه برود و سوگند مادرش را بشکند و مالی که آن جا دارد با خود بیاورد. 
یا با چشم خود سرنوشت نامبارک و کرد و او گو به افقی دورتر نگاه می سولی عمر

دید؛ چنانکه وقتی نتوانست او را قانع کند شتر  شومی را که در انتظار عیاش بود می
خود را به او داد و باآلخره آنچه عمر انتظارش را داشت، برای عیاش پیش آمد و 

 .١مشرکان در اثنای راه به او خیانت کردند
کردند کسانی که  ه در مکه بودند، فکر میمسلمانان اعم از مھاجر و یا آنھائی ک

کنند، خداوند ھیچ نیکی و خیری را  اند و در جامعه جاھلی زندگی می دچار فتنه شده
 نکه خداوند این آیه را نازل کرد:پذیرد، تا ای از آنان نمی

ِينَ ٱقُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  �َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإِنَّ  �َّ َ�ۡغفُِر  �َّ

نُوَب ٱ  .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  �ُّ
اید، از لطف و مرحمت خدا  روی کرده بگو ای بندگانم آنان که در معاصی زیاده«

 .»دمأیوس نگردی
برای برادران صمیمی خود، عیاش و ھشام، پیام  سھا، عمر فاروق  با نزول این آیه

ھا را فرستاد تا آنھا دوباره برای ترک کردن اردوگاه کفر تالش نمایند. ھمت و  این آیه
چه اندازه بزرگ است آن ھنگامی که به برادرش عیاش  سبلندنظری عمربن خطاب 

ینه را ترک نکن. سپس شترش را به او داد تا اگر نصف دارایی مرا بگیر، ولی مد :گفت
دچار فتنه و بالیی گردید از مھلکه بگریزد و از گرفتاری و بدحالی برادرش شاد نشد که 
او چون با من مخالفت کرده و نصیحت مرا نپذیرفته است حقش بود که چنین شود؛ 

غالب است. بلکه احساس محبت و وفاداری نسبت به برادرش چیزی است که بر عمر 
از این رو به محض اینکه آیه فوق نازل گردید، عمر شتابان آن را به اطالع برادرانش و 

ای را برای پیوستن به  ھای تازهدیگر مسلمانان مستضعف در مکه رساند تا تالش
 .٢اردوگاه اسالم انجام دھند

                                           
 .۱۶۰، ص ۲التربیة القیادیه، ج  -١
 ھمان. -٢



 ٥٤٧  بخش پنجم: عرضۀ اسالم بر قبائل، و هجرت اصحاب به مدینه

 

 شیوه زندانی کردن -۳
گیری از ھجرت در پیش ھای جلو قریش زندانی کردن را به عنوان یکی از راه

کوشید، قریش او را  شد که برای ھجرت می گرفتند. پس ھر کس در حالی دستگیر می
بستند و به شدت  کردند و دست و پای او را با زنجیر می ھا زندانی می در یکی از خانه

دادند تا نتواند فرار کند و گاھی آنھا را در چھار دیواری ای که  مورد مراقبت قرار می
 شوند. کردند تا زیر گرمای خورشید شکنجه  نداشت، زندانی میسقف 

خواستند به دو ھدف دست یازند: یکی جلوگیری از  رھبران قریش با این کار می
ھجرت این افراد و دوم اینکه رفتار با آنان درس و عبرتی برای افرد دیگری از مسلمانھا 

باشد، اما این شیوه نتوانست  بردند و فکر ھجرت در سرشان بود، که در مکه به سر می
که در  سمسلمانان را از رفتن به مدینه باز دارد. حتی افرادی مانند عیاش و ھشام

 .١مکه زندانی بودند، توانستند سرانجام از مکه برون بیایند و وارد مدینه شوند
بعد از ھجرتش به مدینه در قنوت نماز، برای ھمه مستضعفان مکه  ج پیامبر اکرم

 سکرد. چنانکه از ابوھریره عام و برای بعضی به طور ویژه و با ذکر نام دعا می به صورت
کرد  وقتی سرش را از آخرین رکوع نماز بلند می ج روایت است که پیامبر اکرم

بار خدایا! عیاش بن ابی ربیعه را نجات بده. خدایا! سلمه بن ھشام را نجات «گفت:  می
مضر شدت بخش. بار خدایا! آنھا را دچار خشک  بده. بارخدایا! فشار قھر خود را بر

 .٢سالی چون خشک سالی دوران یوسف بگردان
یکی از  ج مسلمانھا در برابر ربوده شدن عیاش ساکت ننشستند؛ بلکه پیامبر اکرم

صحابه را برای برگرداندن وی مأمور کرد. او برای این مھم آمادگی الزم را نمود و 
ای برسد  آمد وبا تمام قدرت و ھوشیاری توانست به خانه اموری را ترتیب داد و به مکه

که عیاش و ھمراھش در آن زندانی بودند. آن گاه آنھا را آزاد کرد و ھمه با ھم به 
 .٣مدینه بازگشتند

 اموال ۀمصادر -۴
 ۀاش با حمل صھیب بن سنان نمری از قبیله نمر بن قاسط بود. در ایام کودکی

                                           
 .۱۳۲السیرة النبویة، ص  -١
 .۱۰۰۶، شماره ۳۳، ص ۲البخاری، باب االستسقاء، ج  -٢
 .۱۳۵السیرة النبویة، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٤٨

 

رومیھا به اسارت آنھا درآمد و زبان کسانی را که او را اسیر کرده بودند، فرا گرفت و 
سپس ھمانند یک برده دست به دست فروخته شد تا اینکه عبدالله بن جدعان او را 

 .١خرید و سپس آزادش کرد. صھیب و عمار بن یاسر در یک روز مسلمان شدند
یابد. او در راه خدا و  شگفتی ایمان و اخالص تجلی می سدر ھجرت صھیب 

. از ابی ٢آنچه را که داشت فدا نمود ۀتوحید و ایمان ھم ۀپیامبرش و پیوستن به دست
به من خبر رسیده است که صھیب وقتی خواست «روایت است که گفت: / عثان نھد

ه فقیر و حقیر و به مدینه ھجرت کند، اھل مکه به او گفتند در حالی نزد ما آمدی ک
خواھی خودت ھمراه مالت  ات پیش ما زیاد شد و اینک می ناچیز بودی؛ سپس دارایی

از اینجا بروی؟ به خدا سوگند که چنین چیزی شدنی نیست. صھیب گفت: اگر مال 
گذارید که بروم؟ گفتند بله. پس صھیب ھمه  خود را برای شما واگذارم، آیا مرا می

 ج رسید. پیامبر اکرم ج اد. این خبر به اطالع پیامبر اکرماموال خود را به آنھا د
و از عکرمه روایت است که  .٣»صھیب سود برده است، صھیب سود برده است«فرمود: 
وقتی صھیب به قصد ھجرت حرکت کرد، اھل مکه دنبال او افتادند. او از «گفت: 

اینکه ھر یک از تیرکش خود چھل تیر درآورد و گفت: شما به من نخواھید رسید مگر 
دانید  دارم و شما می این تیرھا در جان ھر یک از شما فرو رود. سپس شمشیرم را برمی

ال شما. با من کاری نداشته ام آنھا م که من کیستم؟! دو کنیز از خود به جای گذارده
 .٤»باشید

 گوید: بعداز آن، این آیه نازل شد:  عکرمه می

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ  ﴾٢٠٧ۡلعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب
 .]۲۰۷[البقرة: 

شود که جان خود را در برابر خشنودی خدا   و در میان مردم کسی یافته می«

 .»فروشد و خداوندگار نسبت به بندگانش بس مھربان است می
ابا یحیی در معامله سود برده «دید، فرمود:  صھیب را ج ھنگامی که پیامبر اکرم

                                           
 .۱۱۹المبارکه، ص  الھجرة النبویة -١
 .۱۲۰ھمان، ص  -٢
 .۴۷۷، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
 .۳۹۸، ص ۳مرسل، اخرجه الحاکم، ج  -٤



 ٥٤٩  بخش پنجم: عرضۀ اسالم بر قبائل، و هجرت اصحاب به مدینه

 

 .١و برای او آیه فوق را تالوت نمود» است
گراھا که  بینم که دلیل قاطعی بر فاسدبودن عقل مادی را می سگویا من صھیب 

دھد. اگر کارھا به  کنند، ارائه می حرکتھا و رخدادھای تاریخ را با میزان ماده ارزیابی می
خود   دارایی ۀشود، صھیب در این ھجرتش که به خاطر آن ھم خاطر مادیات انجام می

 را فدا نمود، چه چیزی از مادیات را به دست آورد؟
به عوض آنچه او از دست داده است، مقامی  ج آیا صھیب انتظار داشت که محمد

 به او بدھد؟ یا اینکه محمد زندگی مرفھی برای او در کنار اھل یثرب فراھم کند؟
را فقط برای رضای خدا انجام داد و او فقط برای رضای خدا  صھیب این کار

خواست به ھر قیمتی که باشد، به گروه مؤمنان بپیوندد تا برای جوانان اسالم  می
ھا قرار گیرد و آنھا راه او را در  فدایی و فدا نمودن چیزھای گرانب ای در جان نمونه

 .٢پیش بگیرند و در مسیر او حرکت نمایند
مواضع عظیم و با شکوه ھجرت مبارک نبود؛ بلکه این  ۀانگیز ھم شگفت این مواضع

فدایی است که به  ھای عظمت و اخالص و جان رخداد بزرگ (ھجرت) سرشار از صحنه
 .٣دھد امت درسھای مھمی در آفریدن افتخار و به دست آوردن عزت می

 هایی که مهاجران را به آغوش گرفت خانه
و تعھد آنھا به یاری نمودن  ج ار و بیعتشان با پیامبر اکرمبه دنبال ایمان آوردن انص

وی، رسول خدا از مسلمانان خواست تا به مدینه ھجرت کنند. یکی دیگر از نتایج 
آشکار ایمان انصار، ھمکاری و ھمدردی آنھا با مھاجران بود. بنابراین، انصار ھم از نظر 

ه و سرشار از ایمان پذیرای جای دادن مھاجران در منازل خود وھم با قلبی گشاد
جای دادن آنھا بودند و اگر نیاز بود  ۀھیئتھای مھاجران گردیدند و زنان و مردان، آماد

کردند و  که مرد مھاجر با ھمسرش در کنار مرد انصاری در یک خانه باشند، چنین می
 کردند. آنھا مال و مسکن و غذا و مسئولیتھای دینی را بین ھمدیگر تقسیم می

  :ھایی که مھاجران را در خود جای داده بود عبارتند از از خانه برخی
ای از زنان و  خانه مبشر بن عبدالمنذر بن زنبر در قباء: در این خانه مجموعه -۱

                                           
 صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه و سکت علیه الذھبی. ۳۹۸، ص ۳اخرجه الحاکم، ج  -١
 .۱۲۱ھمان، ص  -٢
 .۱۱۹الھجرة النبویة المبارکه، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٥٠

 

اش  مردان مھاجر اقامت گزیدند؛ چنانکه عمر بن خطاب و افرادی از خانواده
بیعه را در که به او پیوسته بودند و دخترش حفصه با شوھرش و عیاش بن ر

 خود جای داده بود.
که طلحه ابن عبیدالله ١خانه خبیب بن أساف از بنی حارث ابن خزرج در سنح -۲

 بن عثمان و مادرش و صھیب بن سنان در آن سکونت داشتند.
گویند که حمزه بن عبدالمطلب در آن  خانه أسعد بن زراره از بنی نجار. می -۳

 سکونت داشته است.
شد و  بنی نجار که خانه او خانه مجردھا نامیده میخانه سعد بن خیثمه از  -۴

 مھاجرانی که زن نداشتند، در آن اقامت گزیده بودند.
خانه عبدالله بن سلمه از قبیله ابن عجالن در قبا که عبیده بن حارث و  -۵

مادرش ومصبح بن اثاثه بن عباد بن مطلب و طفیل بن حارث و طلیل بن عمیر 
 سکونت داشتند.و حصین بن حارثی در آنجا 

بنی جحجبتی که میزبان منذر بن محمدبن عقبه بود و زبیر بن عوام و  ۀخان -۶
کلثوم  وھب و ھمسرش ام ھمسرش اسماء دختر ابوبکر و ابوسبره دختر ابی

 .٢دختر صھیب در آن جا اقامت داشتند
بنی عبداالشھل  ۀخانه بنی عبداالشھل که سعد بن معاذ بن نعمان از قبیل -۷

ران بود. مصعب بن عمیر و ھمسرش حمنه دختر جحش نیز نزد میزبان مھاج
 او بودند.

خانه بنی نجار که أوس بن ثابت بن منذر مھاجران را در آن جای داده بود و  -۸
 .٣سکونت داشتند ج در آن جا عثمان بن عفان و ھمسرش رقیه دختر پیامبر

ترین  ، از مھمبندی و ھمکاری اجتماعی که میان مھاجران و انصار حاکم بود تقسیم
عواملی بود که زمینه را برای پیامبر و یاران مھاجرش مساعد کرده بود تا اقامت خوشی 
در مدینه داشته باشند، اقامتی که ھر یک با ایثار و فداکاری، بردارش را بر خود مقدم 

فاضله  ۀزد و عمًال مدین دارد و بدین صورت محبت و اخوت ایمانی در مدینه موج می می

                                           
 .۱۱۶النبوی، ص المرأة فی العھد  -١
 .۱۱۷ھمان، ص  -٢
 .۴۶۹ × ۴۶۸، ص ۱السیرة النبویة فی ضوء القرآن و السنه، ابی شھبه، ج  -٣
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 .١یافته بودتحقق 
با این روح بلند و ایمان عمیق و صداقت در رفتار، برادری و ھمبستگی میان 

ھا  مھاجران و انصار شکل گرفت، اّما سؤال اساسی و مھم این است که چرا در این خانه
آمد و چرا از بگومگوھائی که معموًال بین زنان رایج است، سخنی  اختالف به وجود نمی
توان این گونه بیان نمود: از آنجا که دین  پاسخ این مسئله را می به میان نیامده است؟

اسالم، دین حقی است بنابراین، تقوا را اساس تألیف قلوب و امور قرار داده است و از 
ای است که میان مسلمانان برادری را حاکم نموده و یاری کردن  نظر اخالقی به گونه

بیعت با رسول خدا و اثر آن در افراد بود؛  ۀانآنھا گذارده بود و این نش ۀدعوت را برعھد
گرفتند. از عقاب و  داشتند و منافع ھمه را در نظر می چون براساس آن باید صداقت می

وحشت قیامت ترس داشتند و امیدوار پاداش و بھشت خداوندی بودند؛ پس طبیعی 
اقت در است که صفا و صمیمت بین آنان حاکم شود؛ ایمان و استقامت و سلوک و صد

کرد اعم  شد و بیعت می دل و درون نماد پیدا نماید. چنانکه ھر کسی که مسلمان می
گفتند،  نمودند و ھر چه می شدند، عمل می از زن و مرد، به آنچه دستور داده می

ترسیدند. آنھا  آوردند و از خداوند چه در گفتار و چه در عمل می مخلصانه به زبان می
اجران با آغوشی باز استقبال کردند و تمام آنھا با رعایت مصالح ایمان آوردند؛ پس از مھ

ترین سیمای ھمبستگی و ھمکاری است و  کردند و این درخشنده یکدیگر کار می
نماید تا جایی که  ترین رخدادی است که ھمه را به پاداش تشویق می ترین و مقدس پاک

 ٢کند؟ شود که او را یاری میترسید که مبادا تمام پاداش نصیب کسی ب یکی از آنان می
ای است که ھمه به آن نیازمندیم. ما در جھان معاصر و در  بذل و بخشش پدیده

بریم و پرده  صفوف اسالمی و در یک سفر چند روزه به عیبھا و پندارھای یکدیگر پی می
گیری است  شود، اما در آن جامعه که در حال شکل واقعی ھر یک برداشته می ۀاز چھر
به آن سرزمین مھاجرت ننموده است، درھا به روی مھمانان  ج پیامبر اکرم و ھنوز

شود نه برای یک فرد؛ بلکه برای یک گروه و مھاجران چندین ماه را  جدید گشوده می
نمایند و زندگی روزمره ادامه دارد و انصار از بخشیدن  ھای انصار سپری می در خانه

ورزیدند و بدین  اند، دریغ نمی د آنھا آمدهمال و محبت و خدمت به برادرانشان که نز
اسالمی آن عصر، تعاون و ھمبستگی به اوج خود رسیده بود. در  ۀصورت در جامع

                                           
 .۱۱۸المرأة فی العھد النبوی، ص  -١
 .۱۳۲ھمان، ص  -٢
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گردیدند؛ زیرا  مھاجران نیز از جھتی الگوھای بذل و بخشش برای انصار محسوب می
انه داشتند، آنھا فقیر و نادار نبودند؛ بلکه دارای مال و ثروت زیادی بودند و خانه و کاش
قرآن آنان را اما ھمه آنھا را برای طلب رضای خداوند ودر راه اطاعت وی خرج کردند. 

 کند: چنین توصیف می

ۡ ٱ ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ ِينَ ٱ ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ۡمَ�ٰلِِهمۡ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن رُِجوا

َ
ِ ٱ ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  َوأ َّ� 

ونَ  َ�ٰٗناَورِۡض  َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده «
خواھند و خدا و پیغمبرش را یاری  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودی او را می شده

 .»دھند، اینان راستانند می
 ج مدنی جدید بر مفاھیم ایمان و تقوا رشد یافت؛ گرچه ھنوز پیامبر اکرم ۀاین جامع

گانه  به آن سرزمین مھاجرت نکرده بود، اما این جامعه نوپا تحت اشراف سران دوازده
که ھمچون حواریون عیسی، قوم خود را زیر نظر داشتند و زیر نظر رھبران بزرگ 

گروه از چشمه زالل و جوشان نبوی مھاجران که به مدینه رسیده بودند و ھر دو 
ھای شاخص این جامعه از بین رفتن  و از نشانه ١کرد سیراب شده بودند، رشد می

بود، امامت مسلمانھا را به عھده  ستعصبات نژادی بود. سالم که غالم ابی حذیفه 
دانست و بدین صورت این جامعه را که سران  داشت؛ چون او بیشتر از دیگران قرآن می

اصحاب محمد از مھاجران و انصار و سرداران عرب از قریش و اوس و  ۀراد برجستو اف
کرد و این بدان  زیستند، فردی که حامل قرآن بود رھبری و امامت می خزرج در آن می

معنی است که کرامت و بزرگی در این جامعه از آن قاریان قرآن و حامالن آن است پس 
چم اسالم در جنگ و صلح است و کشمکش اسالمی حامل پر ۀحافظ قرآن در جامع

موجود امروزی میان حامالن و حافظان قرآن و میان مجاھدان در راه خدا در میان آنھا 
 ۀمعنا و مفھومی نداشت. در جنگ یمامه حامل پرچم مھاجران، سالم، غالم آزاد شد

حافظ قرآن نیست که از معرکه بگریزد؛  ۀابوحذیفه بود و شعارش این بود که شایست
چنانکه وقتی دست راستش قطع گردید، پرچم را با دست چپ گرفت؛ سپس آن را به 

 .٢آغوش گرفت تا اینکه نقش زمین شد و در راه خدا به شھادت رسید

                                           
 .۱۷۲ × ۱۷۱، ص ۲، ج التربیة القیادیة -١
 .۱۷۵ × ۱۷۴، ص ۱ھمان، ج  -٢
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 اسالمی جدید های جامعۀ ویژگی
بود؛  اسالمی جدید، آزادی دعوت آشکار به سوی خدا ۀیکی از ویژگیھای جامع

چراکه برای ھمگان این امر به اثبات رسیده بود که اکثر رھبران یثرب اسالم را 
اند بنابراین، جوانان، زنان و مردان در دعوت به راه خدا و مژده دادن به آمدن  پذیرفته

 مشغول بودند. ج پیامبر اکرم
رسیم  با بررسی وضعیت مسلمانان در حبشه و جامعه اسالمی یثرب به این نتیجه می

که مسلمانھا در حبشه بیشتر رنگ پناھندگی سیاسی را به خود داشتند و به عنوان 
شدند و کمتر رنگ جامعه اسالمی کامل را به خود  مھاجران خارجی و بیگانه محسوب می

داشتند. گرچه مسلمانان در آن جا برای عبادت از آزادی کامل برخوردار بودند، اما آنھا 
مسیحیت قرار داشتند و نتوانستند در آن جامعه تأثیر مطلوب و به جدا و منزوی از جامعه 

سزایی بگذارند؛ گرچه ھجرت به حبشه گامی فراتر از جو خفقان مکه بود؛ چون در مکه 
شرایط حاکم بر  :آزادی دعوت و عبادت وجود نداشت، اما در مقایسه با مدینه باید گفت

اسالمی مدینه بود. بنابراین، وقتی مھاجران حبشه  ۀجامعه حبشه بسیار محدودتر از جامع
خبر ھجرت مسلمانان به مدینه را شنیدند، به جز کسانی که پیامبر اکرم از آنان خواسته 
بود که در آن جا بمانند، دیگران از طریق حبشه و یا از راه مکه، رھسپار مدینه شدند. 

بود، اینک سرشار از توحید و پرستی و شرک  محیط مدینه بعد از آنکه قرنھا اسیر بت
ای اسالمی گردید و رشد و ساختار  مدینه تبدیل به جامعه ۀخداپرستی گردیده بود. جامع

اول بود که در رأس آنھا صحابی  ۀجدید آن بعد از بازگشت دوازده حاجی از بیعت عقب
دوازده نفری مسئولیت دعوت را  ۀگرانقدر، اسعد بن زراره قرار داشت و این مجموع

برعھده گرفتند، بدون آنکه این امر کاری سیاسی باشد و جامعه اسالمی مدینه بعد از 
سیاسی و اجتماعی بودند، به اوج توسعه وتکامل  ۀبازگشت ھفتاد نفری که حامل برنام

ھا در  ساختار خود رسید. آنھا تصمیم گرفتند که شھرشان اولین پایتخت و مرکز مسلمان
ور  یارویی با ھر دشمن خارجی را که ممکن بود بر آنان حملهزمین باشد. آنھا آمادگی رو

، وقت و توانایی خود را در ج  ای که پیامبر اکرم شود، داشتند. از طرفی دیگر گروه اصلی
تربیت آن صرف کرده بود، تازه به جامعه مدنی جدید پیوسته و با مردم مدینه در مفاھیم 

 ایمان و اخوت دینی درھم آمیخته شده بود.
اسالمی در مدینه، به تربیت و آمادگی افراد  ۀقبل از تشکیل جامع ج پیامبر اکرم

مدینه و بیعت گرفتن از آنان مبنی بر حمایت خود واصحابش پرداخت بنابراین، آمادگی 
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 .١گردید اسالمی محسوب می ۀو حمایت انصار از پیامبر عاملی مھم در تشکیل جامع
مسلمان به مدینه انتقال یافت و با جماعت انصار و این گونه جماعت منظم و قوی 

ای که منتظر آمدن رھبر بزرگش  یکی گردیدند و جامعه اسالمی شکل گرفت. جامعه
نظیر  بود تا به محض تشریف آوردن ایشان، تولد دولت اسالم را که قرار بود تمدنی بی

 بسازد، اعالم دارد.

 علل انتخاب مدینه به عنوان مرکز دولت اسالمی
حکمت الھی در انتخاب مدینه به عنوان دارالھجره و مرکزی برای دعوت، عالوه بر 

داند. مدینه به  بزرگداشت اھل مدینه، اسرار و رازھایی است که کسی جز خدا آن را نمی
طور طبیعی از موانع و استحکاماتی جنگی برخوردار بود که در این باره ھیچ شھری در 

کرد. از ناحیه غرب و شرق با سنگالخ محصور گردیده بود و  عربی با آن برابری نمی ۀجزیر
ای  ای بود که حائل و مانعی نداشت (و این ھمان منطقه فقط منطقه شمالی تنھا منطقه

در سال پنجم ھجری در غزوه احزاب با حفر خندق آن رامصون  ج است که پیامبر اکرم
رما و کشتزارھای انبوه احاطه کرد و استحکام بخشید) و اطراف دیگر مدینه با درختان خ

کرد که  توانست از آن بگذرد، مگر اینکه از راھھای باریکی عبور می شده بود که لشکر نمی
خورد و پایگاھھای کوچک نظامی  در این صورت سیستم نظامی و ترتیب صفھا به ھم می

 برای برھم زدن نظام جنگی دشمن و جلوگیری از پیشروی آن، کافی بود. ابن اسحاق
ھا و درختان  یک طرف مدینه بدون حایل و مانع بود و اطراف دیگر آن با خانه« :گوید می

 .٢»توانست به راحتی وارد آن شود نمیخرما بسته شده بود و دشمن 
به این حکمت الھی در انتخاب مدینه اشاره نمود که به  ج و شاید پیامبر اکرم

ام که زمینی  در خواب دیدهمن محل ھجرت شما را «یارانش قبل از ھجرت گفت: 
از  .»٣دارای درختان خرما در میان دو منطقه سنگالخ است که ھمان دو حره ھستند

 آن به بعد مسلمانان ھجرت را آغاز کردند.
اھل مدینه چه اوس و چه خزرج دارای جوانمردی وشھامت و قدرت وجنگاوری 

دند و به ھیچ حکومت و ش بودند. آنھا به آزادی خوگرفته بودند وتسلیم ھیچ کس نمی

                                           
 .۱۴۷ × ۱۴۶، ص ۱التربیة القیادیه، ج  -١
 .۱۵۷السیرة النبویة، ندوی، ص  -٢
 .۵۲، ص الھجرة النبویة المبارکة -٣
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گوید: ھمواره این  کردند؛ چنانکه ابن خلدون می ای خراج و مالیات پرداخت نمی قبیله
دو قبیله در یثرب غالب بودند و افتخار و توانایی رزمی متعلق به آنان بود و ھمسایگان 

 آنھا از قبیله مضر دین آنان را پذیرفتند.
خویشاوندی  ۀحضرت بودند و این رابط بنی عدی بن نجار، خویشاوندان مادری آن

رسد. ھاشم با سلمی دختر  می ج از طریق ھاشم بن عدی بن نجار به پیامبر اکرم
بنی عدی بن نجار ازدواج کرد و ھاشم از آن زن صاحب  ۀعمرو یکی از افراد قبیل

فرزندی به نام عبدالمطلب شد. او فرزندش را نزد آن زن گذاشت تا اینکه نوجوان شد و 
نوز به سن بلوغ نرسیده بود که عمویش که اونیز عبدالمطلب نام داشت، او را با خود ھ

به مکه آورد. حق خویشاوندی در زندگی اجتماعی عرب جایگاه مھمی داشت. ابوایوب 
روزھای نخست ھجرت، در خانه او اقامت  ج انصاری از ھمین تبار بود که پیامبر اکرم

 گزید.
ن بودند و مھاجران و کسانی که پیشتر در مکه و قحطا ۀاوس و خزرج از قبیل

به مدینه  ج اطراف آن مسلمان شده بودند، از عدنان بودند. ھنگامی که پیامبر اکرم
ھجرت کرد، فرزندان عدنان و قحطان ھمه زیر پرچم اسالم گردآمدند. آنھا مانند یک 

ھر یک خود را  جسم بودند در حالی که در دوران جاھلیت با یکدیگر رقابت داشتند و
آنھا زیر پرچم واحد، شیطان راھی برای  ۀشمرد، اما با جمع شدند ھم از دیگری برتر می

نفوذ در دلھای آنھا نداشت تا فتنه برانگیزد و آنھا نیز از روی تعصب قحطانی و عدنانی 
 بودن، ندای افتخار جاھلیت را سر دھند.

ترین مکان برای ھجرت  و مناسببنابراین با بررسی تمام جوانب شھر یثرب بھترین 
و یارانش بود تا اسالم نیرومند شود و مراحل رشد و ترقی را بپیماید و  ج پیامبر اکرم

 .١قلمرو خویش قرار دھد ۀعربی را فتح کند و سپس دنیای متمدن را در گستر ۀجزیر

 فضایل مدینه
ه از سایر بر شرافت و جایگاه مدینه منوره افزود تا اینک ج ھجرت پیامبر اکرم

است که برخی شماری  شھرھای دنیا به جز از مکه برتری یافت. مدینه دارای فضایل بی
 از آنھا عبارتند از:

                                           
 .۳۳۳، ص ۱، ج االساس فی السنة -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٥٦

 

 ھای مدینه زیاد بودن نام -۱
نامھای زیاد مدینه بیانگر این مطلب است که این شھر، از شرافت و بزرگی خاصی 

داد نامھای مدینه و یا حتی توان به تع برخوردار است و برای ھیچ شھری در دنیا نمی
نصف یا یک چھارم مدینه نام پیدا نمود. علما نامھای مدینه را در حدود صد نام ذکر 

و مجد فیروزآبادی  ٢اعالم الساجد باحکام المساجد . چنانکه زرکشی در کتاب١اند کرده
و محمد بن  وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیو نورالدین سمھودی در  ٣قاموس المحیطدر 

 اند. این نامھا را ذکر کرده ٤سبل الھدی و الرشاد فی سیره خیرالعبادیوسف صالحی در 
 چنانکه خداوند متعال فرموده است:؛ یثربترین نامھای مدینه عبارتند از:  معروف

آ�َِفةٞ  قَالَت �ذۡ ﴿ ۡهَل  ّمِۡنُهمۡ  طَّ
َ
أ ْۚ فَٱ لَُ�مۡ  ُمَقامَ  َ�  َ�ۡ�َِب  َ�ٰٓ ِذُن فَرِ�ٞق  ۡٔ �َۡسَ� وَ  رِۡجُعوا

ٞ َوَما ِ�َ بَِعۡوَر�ٍ� إِن يُرِ�ُدوَن إِ�َّ فَِراٗر� �َِّ�َّ ٱّمِۡنُهُم   ﴾١٣َ�ُقولُوَن إِنَّ ُ�ُيوَ�َنا َعۡوَرة
 .]۱۳[األحزاب: 

ای اھل یثرب اینجا جای  :(و به یاد آورید) زمانی را که گروھی از آنان گفتند«
ای از ایشان ھم از پیغمبر اجازه خواستند و  ماندگاری شما نیست، لذا برگردید. دسته

ھای ما بدون حفاظ و نااستوار است، در حالی که بدون حفاظ و  گفتند: واقعًا خانه

 .»نااستوار نبود و مرادشان فرار بود و بس
مدینه به یثرب نھی کرده است، اما و در حدیثی آمده است که پیامبر از نامیدن 

 ۀاینکه در قرآن یثرب نامیده شده به این دلیل است که خداوند به حکایت از گفت
 منافقان آن را یثرب نامیده است.

ھرکس مدینه را یثرب «فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرم ساز براء عازب  طابه:
و در روایتی آمده » نامش طابه استنامید، باید از خداوند طلب آمرزش نماید؛ زیرا 

 .٥»ابهاین است (مدینه) طابه، این است ط«است که فرمود: 

                                           
 . این کتاب مرجع اساسی در فضائل مدینه است.۱۵۵، ص الھجرة النبویة المبارکة -١
 ھمان. -٢
آنھا المغانم  تألیفاتی ذکر کرده که یکی از . برای او۸۶ × ۷۹، ص ۱الضوء الالمع، سخاوی، ج  -٣

 است.
 فی معالم طابه.  الطابة -٤
آن را ضعیف  ۲۶۸، ص ۴فتح القدیر، ج . ولی امام شوکانی در ٢٨٥، ص ٤اخرجه احمد، ج  -٥

 دانسته است.



 ٥٥٧  بخش پنجم: عرضۀ اسالم بر قبائل، و هجرت اصحاب به مدینه

 

ترین نام آن است و ھرگاه این نام اطالق شود، منظور مدینه  این معروف مدینه:
است؛ چنانکه  منوره است نه شھری دیگر و در آیات زیادی در قرآن، این نام ذکر شده

 خداوند فرموده است:

نۡ َومِ ﴿ ۡعَرابِ ٱ ّمِنَ  َحۡوَلُ�م مَّ
َ
ۡهِل  ۡ�

َ
َ�  �َِّفاقِ ٱَمَرُدواْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظي�ٖ  رَّ ُ�ُهم مَّ [التوبة:  ﴾١٠١َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعّذِ
۱۰۱[. 

اطراف شما و در میان خود اھل مدینه منافقانی ھستند  نشین در میان عربھای بادیه«
شناسی؛ بلکه  اند. تو ایشان را نمی اند و در آن مھارت پیدا نموده که تمرین نفاق کرده

دھیم؛ سپس روانه عذاب بزرگی  شناسیم. ایشان را دوبار شکنجه می ما آنان را می

 .»گردند می
 فرماید: و خداوند می

هۡ ﴿
َ
ۡعَرابِ ٱَوَمۡن َحۡولَُهم ّمَِن  لَۡمِديَنةِ ٱ لِ َما َ�َن ِ�

َ
ن َ�َتَخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل  ۡ�

َ
ِ ٱأ َوَ�  �َّ

نُفِسِهۡم َعن �َّۡفِسهِ 
َ
 َوَ� نََصٞب َوَ� َ�َۡمَصةٞ  ۦۚ يَرَۡ�ُبواْ بِأ

ٞ
�َُّهۡم َ� يُِصيُبُهۡم َظَمأ

َ
َ�ٰلَِك بِ�

ِ ٱِ� َسبِيِل  ارَ ٱيَغِيُظ َمۡوِطٗئا  ونَ  ُٔ يََ� َوَ�  �َّ َوَ� َ�َنالُوَن ِمۡن َعُدّوٖ �َّۡيً� إِ�َّ ُكتَِب  ۡلُكفَّ
َ ٱَ�َمٞل َ�ٰلٌِحۚ إِنَّ  ۦلَُهم بِهِ  ۡجَر  �َّ

َ
 .]۱۲۰[التوبة:  ﴾١٢٠لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَ� يُِضيُع أ

نشینان دور و بر آنان از پیغمبر خدا جدا بمانند و  درست نیست که اھل مدینه و بادیه«
تر داشته باشند؛ چرا که ھیچ تشنگی و خستگی و  را از جان پیغمبر دوستجان خود 

دارند که موجب خشم  رسدو گامی به جلو برنمی ای در راه خدا به آنان نمی گرسنگی
آن کار نیکوئی  ۀزنند مگر اینکه به واسط کافران شود و به دشمنان دستبردی نمی

 .»دھد نیکوکاران را ھدر نمی گمان خداوند پاداش شود، بی برای آنان نوشته می
ھای نیکو موصوف شده  ھمچنین مدینه به مبارکه، منوره، مشرفه و دیگر صفت

 .١است

 ھانسبت به مدینه و تقاضای دفع انواع امراض و بیماری ج محّبت پیامبر اکرم -۲
بار خدایا!  :از پروردگارش در مورد مدینه این گونه بود ج درخواست آن حضرت

داشتنی بود و  مدینه را برایمان محبوب بگردان، ھمان گونه که مکه برای ما دوست

                                           
 .۱۵۶الھجرة النبویة المبارکه، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٥٨

 

 .١داشتنی قرار ده حتی بیشتر از مکه آن را برای ما دوست
گشت و  وقتی از سفری برمی ج پیامبر اکرم«روایت است که:  سھمچنین از انس 

افزود  که بر آن نشسته بود، میافتاد، بر سرعت سواریی  ھای مدینه می چشمش به خانه
 آورد و تندتر بود، از محبت مدینه آن را به حرکت درمی و اگر بر چھار پایی سوار می

 .٢»راند می

 از خداوند خواست تا دو برابر مکه به مدینه برکت دھد ج پیامبر اکرم -۳
برابر  مدینه دوبار خدایا! بر «روایت نموده است که فرمود:  ج از پیامبر اکرم سانس

 .٣»مکه برکت نازل کن
ھای رسیده درختان  نیز روایت است که مردم مدینه اولین میوه ساز ابوھریره 

 :گفت داشت و می آن را برمی ج آوردند، پیامبر اکرم می ج مدینه را نزد پیامبر اکرم
ما ما برکت بده و به صاع و مد (پیمانه)  ۀھا ما برکت بده و به مدین بار خدایا! به میوه«

برکت بده. بار خدایا! ابراھیم، بنده و خلیل و پیامبر بود و من نیز بنده و پیامبر تو 
ھستم؛ او برای مکه دعا کرد و من از تو ھمان دعایی که ابراھیم برای مکه خواسته 

 .»خواھم برابر آن را برای مدینه میبود، من دو 
کرد و میوه  را صدا میترین فرزند حاضر  گوید: سپس رسول خدا کوچک ابوھریره می

 .٤داد را به او می

  ج مصون بودن مدینه از دجال و طاعون به برکت دعای پیامبر اکرم -۴
آورند. از  خداوند فرشتگانی را بر مدینه گماشته است که از آن حفاظت به عمل می

این رو دجال راھی به آن ندارد؛ بلکه مدینه، کافران و منافقان خود را به سوی دجال 
به آن  ج شود؛ چنانکه پیامبر اکرم اندازد. ھمچنین وبا و طاعون وارد مدینه نمی می

 .٥خبر داده است

                                           
 .۱۵۷ھمان، ص  -١
 .۱۸۰۲شمارۀ  ،۶۲۰، ص ۳، باب من اسرع ناقته، ج البخاری، کتاب العمرة -٢
 .۱۸۸۵شمارۀ  ،۹۷، ص ۴، ج ھمان، کتاب فضائل المدینة -٣
 .۱۰۰۰، ص ۲، ج مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینة -٤
 .۱۶۰، ص الھجرة النبویة المبارکة -٥



 ٥٥٩  بخش پنجم: عرضۀ اسالم بر قبائل، و هجرت اصحاب به مدینه

 

 ھای مدینه فضیلت صبر و بردباری بر سختی -۵
شفاعت را در  ۀھای مدینه بردباری نماید، وعد کسی را که بر سختی ج پیامبر اکرم

 ج روایت است که پیامبر اکرم سروز قیامت برایش نموده است. از سعد بن ابی وقاص 
رغبتی  دانستند. ھیچ کس آن را از روی بی مدینه برای آنان بھتر است اگر می«گفت: 

نماید و ھیچ کس بر شدت  کند مگر خداوند بھتر از او را در مدینه جایگزین می رھا نمی
او کند، مگر اینکه من روز قیامت برای  وتنگی معیشت در آن بردباری و پایداری نمی

 .١»خواھم کرد یا گواه او خواھم بود شفاعت

 فضیلت مردن در مدینه -۶
ھرکس در مدینه باقی بماند «فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرم ساز ابن عمر 

 .٢»یرد، من برای او شفاعت خواھم کردو در آن بم
نسبت به مدینه موجب گردیده بود که عمر بن خطاب  ج این دیدگاه پیامبر اکرم

و مرگ بار خدایا! شھادت در راه خود را به من عطا کن «ھمواره چنین دعا نماید:  س
 .٣»مرا در شھر پیامبرت بگردان

در حالی  ج را پذیرفت و او را در محراب پیامبر اکرم سخداوند نیز دعای فاروق 
 که در نماز صبح پیشنماز بود به شھادت رساند.

 

 نماید. را از خود دور می ھا مدینه مرکز ایمان است و ناپاکی -۷
برد؛ چراکه  ھرگاه ایمان در شھرھای دیگر دچار مضیقه بشود به مدینه پناه می

 .٤دھد مدینه انسانھای پلید و شرور را در خود جای نمی
گردد  ایمان به مدینه باز می«فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرم ساز ابوھریره 

                                           
 .۱۳۶۳شمارۀ  ،۹۲۲، ص ۲، ج مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینة -١
صحیح قرار داده است، شماره  با سند صحیح و ابن حبان آن را ۱۰۴، ۷۴، ص ۲اخرجه احمد، ج  -٢

۳۷۴۱. 
 .۱۸۹۰شمارۀ  ،۱۰۰، ص ۴، ج البخاری، کتاب فضائل المدینة -٣
 .۱۶۱الھجرة النبویه المبارکه، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٦٠

 

 .١»کند را در سوراخش جمع میمار خود شود ھمان طور که  و جمع می
سوگند به خداوندی که جانم در دست اوست که ھیچ کس از «ھمچنین فرمود: 

کند مگر اینکه خداوند، فرد بھتری از او را  عالقگی مدینه را ترک نمی میلی و بی روی بی
نماید و مدینه مانند کوره آھنگر است که ناپاکیھا را از بین  در مدینه جایگزینش می

رد و قیامت زمانی برپا خواھد شد که در مدینه افراد بدکار باقی نمانده باشند؛ ب می
 .٢»برد از بین می ھمان طور که کوره آھنگر ناخالصیھای فلز را

 برد. مدینه گناھان را از بین می -۸
مدینه پاک است؛ «فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرم ساز زید بن ثابت 
ھای نقره را از بین  اخالصیو ن ٣ھمان طور که آتش، آالیشھا برد گناھان را از بین می

 .٤»برد می

خداوند مدینه را از شر کسی که قصد سوئی علیه آن داشته باشد، حفاظت  -۹
 نماید  می

خداوند حفاظت مدینه را از شر کسانی که قصد سوئی علیه آن داشته باشند، به 
مدینه بدعتی ایجاد نماید یا  کسی را که در ج عھده گرفته است و پیامبر اکرم

گذار و خائنی را پناه دھد یا اھل مدینه را بترساند به لعنت و عذاب خدا و به  بدعت
 ج روایت است که پیامبر اکرم سنابودی زودرس ھشدار داده است. از ابوھریره 

گردد  کند، مگر اینکه دچار نابودی می ھیچ کس برای اھل مدینه توطئه نمی«فرمود: 
مدینه «فرمود:  ج و پیامبر اکرم .»٥رود گونه که نمک در آب منحل و از بین میھمان 

 ٦گذار و خائنی را پناه بدھد حرم من است، ھر کس در آن بدعتی ایجاد نماید یا بدعت
ھیچ چیزی را از او نخواھد لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او و خداوند روز قیامت 

                                           
 .۱۸۷۶شمارۀ  ،۹۳، ص ۴البخاری، کتاب فضائل المدینه، ج  -١
 .۱۳۸۱شمارۀ  ،۱۰۰۵، ص ۲مسلم، کتاب الحج، باب المدینه تنفی شرارھا، ج  -٢
برد) و در روایتی دیگر آمده است : (مردان ناپاک را  وایتی آمده است : (ناپاکیھا را از بین میدر ر -٣

 برد.) از بین می
 .۴۰۵۰، شماره ۲۵۶، ص ۷البخاری، کتاب المغازی، باب غزوه احد، ج  -٤
 .۹۴، ص ۴البخاری، کتاب فضائل المدینه، باب اثم من آذی اھل المدینه، ج  -٥
 .۱۳۷۱، شماره ۹۹۹، ص ۲، ج حج، باب فضل المدینةمسلم، کتاب ال -٦



 ٥٦١  بخش پنجم: عرضۀ اسالم بر قبائل، و هجرت اصحاب به مدینه

 

 .١»پذیرفت

 مدینهحرم قرار دادن  -۱۰
پس از نزول وحی الھی، مدینه را حرام قرار داده است؛ پس در آن  ج پیامبر اکرم

شود  شود و در آن کسی ترسانده نمی شود و در آن سالحی حمل نمی خونی ریخته نمی
آن برای ھیچ کس حالل نیست؛ مگر کسی  ۀگردد و گمشد و درختی از آن قطع نمی

بش برگرداند و دیگر اموری که موجب تحریم آن که بخواھد اعالم کند تا آن را به صاح
ابراھیم مکه را حرم قرار داد و برای اھل مکه دعا «فرمود:  ج . پیامبر اکرم٢گردد می

دھم ھمان طور که ابراھیم، مکه را حرم قرار داده است  کرد، من مدینه را حرم قرار می
چه ابراھیم برای اھل مکه ام که دو برابر آن و برای صاع ومد (وزنھای) آنھا دعا نموده

 .٣»بود، خداوند به آنان عنایت نمایدخواسته 
دارد و ما آن را  این کوه (احد) ما را دوست می«فرمود:  ج ھمچنین پیامبر اکرم

مدینه را  ۀداریم. بار خدایا! ابراھیم، مکه را حرم قرار داد و من میان دو الب دوست می
شود و سالحی برای جنگیدن از  گیاه مدینه قطع نمی«و فرمود: » دھم حرم قرار می

شود و برداشتن اشیاء گمشده در آن جائز نیست مگر برای  غالف بیرون کشیده نمی
کسی که آن را به قصد اعالم بردارد و برای ھیچ مردی شایسته نیست که در مدینه 

که از آن درختی قطع شود، مگر اینکه کسی برای سالحی حمل کند و شایسته نیست 
 .٤»شترش این کار را انجام دھد ۀآذوق

خود نموده بود و  ۀرا شیفت ج شمار مدینه اصحاب و یاران پیامبر اکرم فضایل بی
آنھا را به ھجرت به مدینه و سکونت در آن عالقمند ساخته بود؛ چنانکه نیروھای امت 

 ۀاسالم در آن گردھم آمدند و برای از بین بردن شرک با تمام انواعش و کفر با ھم
 اشکالش، تصمیم گرفتند و شرق و غرب دنیا را فتح نمودند.

                                           
 .۱۶۴الھجرة النبویه المبارکه، ص  -١
 .۲۱۲۹، شماره ۳۴۶، ص ۴البخاری، کتاب البیوع، باب برکه صالح النبی و مده، ج  -٢
 .۴۸۴شمارۀ  ،۳۷۷، ص ۷ھمان، کتاب المغازی، باب احد جبل یحبنا و نحبه، ج  -٣
 .۱۱۹، ص ۱اخرجه احمد، ج  -٤





 
 
 
 
 

 بخش ششم: 
و رفیق سفرش،  ج هجرت پیامبر اکرم

 سابوبکر صدیق



 
 
 
 

 فصل اول
برای  ج ریزی دقیق پیامبر اکرم مشرکان و برنامه شکست نقشۀ

 هجرت

بعد از آنکه قریش در جلوگیری یاران رسول خدا از ھجرت به مدینه با وجود 
ھای تند خود با شکست مواجه شده بودند، به جدی بودن خطری که منافع  شیوه

کرد، پی بردند و در  ھای عرب تھدید می اقتصادی و جایگاه اجتماعی آنان را میان قبیله
ین بردن رھبر دعوت به رایزنی دارالندوه (محل مشورتی قریش) در مورد از ب

 نویسد: عباس در تفسیر این آیه میپرداختند؛ چنانکه ابن 

ِينَ ٱ بَِك  َ�ۡمُكرُ  �ذۡ ﴿ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن  �َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ ٱَوَ�ۡمُكُر  ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۰[األنفال:  ﴾٣٠ۡلَ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
کشیدند که تو را  تو نقشه می ۀ(ای پیامبر به خاطر بیاور) ھنگامی را که کافران دربار«

اندیشیدند و نقشه  به زندان بیفکنند یا بکشند و یا اینکه بیرون کنند. آنان چاره می

 .»ساز است کرد و خداوند بھترین چاره سازی می کشیدند و خدا ھم تدبیر و چاره می
به مشورت پرداختند. برخی گفتند: صبح فردا او را با قریش در مکه با یکدیگر 

زنجیر ببندید و نگاه دارید و برخی گفتند او را به قتل برسانید و برخی گفتند او را از 
گاه کرد بنابراین، آن  میان خودمان اخراج می کنیم. خداوند، پیامبرش را از این توطئه آ

و پیامبر مکه را به قصد مدینه ترک نمود.  ١خوابید ج شب علی در بستر پیامبر اکرم
آمیز خواھد  آنان موفقیت ۀبرگزیدگان قریش اطمینان داشتند که توطئه پست و زبونان

خوابیده بود، علی را دیدند،  ج بود، اّما صبح ھنگام با یورش بر بستری که پیامبر اکرم
پرسیدند:  س به شکست فاحش خویش پی بردند و با حالت یاس و ناامیدی از علی

                                           
 .۱۳۵، ص ذر والحیطةلجوانب الح السیرة النبویة قراءة -١



 ٥٦٥  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

دانم. آنھا رد پای پیامبر را گرفتند و وقتی به کوه  رفیقت کجاست؟ علی گفت: نمی
رسیدند، سردرگم شدند. از کنار غار گذشتند، اّما عنکبوتی را دیدند که بر دھانه غار تار 
تنیده بود. با خود گفتند: به این تازگی کسی اینجا نیامده است و رسول خدا سه روز در 

 .١ر بردغار به س
این یادآور اوضاع مکه قبل از تغییر و «نویسد:  سید قطب در تفسیر این آیات می

گر یقین و اعتماد به آینده  تبدیل اوضاع و موضع اھل مکه است و این جریان، الھام
باشد. مسلمانانی که  است ھمانطور که بیانگر تدبیر الھی در آنچه مقدر نموده است، می

گرفتند، به ھر دو حالت یعنی شرایط زندگی  ھا مورد خطاب قرار می اولین بار با این آیه
گاھی کامل داشتند و کافی  در مکه و سختیھا و دشواریھایی که با آن سروکار داشتند، آ

ھای آن را با وضعیت  ھا و اضطراب نزدیک خود را و ترس ۀھا گذشت بود که با این آیه
ھای  اندیشی و توطئه ه خاطر بیاورند و چارهفعلی و امنیت و آسایش آن مقایسه بکنند و ب

 و سپس نجات یافتن و پیروزی وی را به یاد بیاورند. ج مشرکان را علیه پیامبر اکرم
را به زنجیر بکشند و او را  ج شوم مشرکان این بود که پیامبر اکرم ۀحیله ونقش

شوند و یا او را از زندانی کنند تا بمیرد و یا او را به قتل برسانند و از دست او راحت 
ھا را طراحی نمودند، اّماسرانجام بر کشتن وی  این نقشه ۀمکه اخراج نمایند. آنھا ھم

قبایل، این عمل زشت و مذموم  ۀاتفاق نظر کردند و قرار بر این شد که جوانانی از ھم
 ھا تقسیم شود؛ چراکه آنان بر این باور بودند را انجام دھند تا خون او بین ھمه قبیله

ھاشم توانایی قصاص از تمامی قبایل عرب را نخواھد داشت و در نتیجه به  که بنی
 گرفتن خون بھای پیامبر راضی خواھند شد و کار بدین گونه به اتمام خواھد رسید.

ِينَ ٱ�ۡذ َ�ۡمُكُر بَِك ﴿ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن  �َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ ٱَوَ�ۡمُكُر  ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۰[األنفال:  ﴾٣٠ۡلَ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
 .»کند و خدا بھترین مکرکنندگان است کنند و خدا نیز مکر می آنھا مکر می«

گیرد و با تعبیری کوبنده با آنان  یآنھا را به باد تمسخر م ۀخداوند این گونه توطئ
گوید؛ چراکه قدرت خداوند توانا و جبار، که بر بندگانش چیره است و بر کار  سخن می

توان با توانایی انسانھای ناتوان و ضعیف  خود توانا و محیط بر ھمه چیز است را نمی

                                           
. ابن حجر در الفتح آن را ذکر نموده و سند آن را حسن قرار داده ۱۸۱، ص ۳، ج البدایة والنھایة -١

 .۲۳۶، ص ۷است، فتح الباری، ج 



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٦٦

 

 .١مقایسه کرد

 برای هجرت ج ریزی پیامبر اکرم برنامه
ھر روز صبح یا شام به خانه  ج اکرمپیامبر  :عایشه، روایت است کهالمؤمنین،  از ام

اجازه داده شد  ج وز به پیامبر اکرمآمد تا اینکه روزی فرا رسید که در آن ر ابوبکر می
ھجرت را آغازنماید و از میان قومش از مکه خارج شود و در این روز بود که به ھنگام تا 

 ما آمد. ۀبه خان ج ظھر پیامبر اکرم
وارد شد، ابوبکر از تخت خود که بر آن نشسته  ج گوید: وقتی پیامبر اکرم عایشه می

نشست و آنجا جز پدرم و من و خواھرم  ج تر رفت و پیامبر اکرم بود، کمی آن طرف
فرمود: اینھا را از نزد خود بیرون کن. ابوبکر  ج اسماء کسی نبود. آن گاه پیامبر اکرم

دو دختران من ھستند، پدر و مادرم فدایت باد چه خبر است؟ گفت: ای پیامبر خدا، این 
به من اجازه داده شده است تا به قصد ھجرت از مکه بیرون بروم. عایشه  :فرمود

 گوید: ابوبکر گفت: من ھمراھتان خواھم بود؟ فرمود: آری تو ھمراھم خواھی بود. می
از شادی گریه کند، اما گوید: به خدا سوگند تا آن روز ندیده بودم کسی  عایشه می

کرد. سپس ابوبکر گفت: ای پیامبر خدا! این  برای اولین بار ابوبکر را دیدم که گریه می
گاه آنھا عبدالله بن ارقط مردی  ام. آن ای ھمین منظور آماده کردهدو سواری را من بر

شد و از بنی دیل بن بکر را که مشرک بود، اجیر کردند تا راھنمای آنان در این سفر با
 .٢ھای خود را به او دادند تا اینکه زمان موعد خروج از مکه فرا رسید آنھا سواری

بخاری نیز در حدیثی طوالنی این ماجرا را از عایشه روایت نموده و در آن آمده 
ابوبکر نشسته بودیم که کسی به پدرم گفت: این  ۀروزی ظھر ھنگام در خان«است: 

را پوشانده بود و قبل از این معموًال در این وقت  پیامبر خدا است، در حالی که سرش
آمد. ابوبکر گفت: پدر ومادرم فدای او باد، سوگند به خدا او جز برای امر  نزد ما نمی

به ابوبکر  ج گوید: پیامبر اکرم مھمی دراین وقت به سراغ ما نیامده است. عایشه می
شما ھستند. پیامبر  ۀا خانوادگفت: اینھا را از نزد خود بیرون کن. ابوبکر گفت: اینھ

ھجرت داده شده است. ابوبکر گفت: پدر و مادرم فدایت  ۀفرمود: به من اجاز ج اکرم

                                           
 .۱۵۰۱، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۲۴۳ – ۲۳۳، ص ۲السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -٢



 ٥٦٧  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

فرمود: بله. ابوبکر گفت: پدرم  ج باد، آیا من نیز ھمراھت خواھم بود؟ پیامبر اکرم
رم. خ گفت: آن را می ج فدایت باد، پس یکی از این سواریھای من را بردار. پیامبر اکرم

آنھا را در  ۀگوید: پس ما شتران آنھا را به بھترین صورت تجھیز کردیم و توش عایشه می
ای از کمرش جدا کرد و با آن  ای قرار دادیم. اسماء، دختر ابوبکر، قطعه پارچه کیسه

و  ج گویند. سپس پیامبر اکرم دھانه کیسه را بست بنابراین، او را ذات النطاقین می
کوه ثور پناه بردند و در آنجا سه شب پنھان شدند و عبدالله بن ابوبکر ابوبکر به غاری در

گذراند و در آخر شب از پیش  که نوجوانی ھوشیار و فھمیده بود، شب را نزد آنھا می
کرد که شب را در مکه  کرد و صبح در میان قریش طوری وانمود می آنھا حرکت می

گرفت،  و ابوبکر انجام می ج یامبر اکرمای که علیه پ گذرانده است و از طرفی ھر توطئه
آورد تا  نمود و گوسفندان را شبانگاه به آن جا می بعد از تاریکی ھوا، آنان را مطلع می

دم که ھنوز ھوا تاریک بود، گله  آنھا از شیر آن بنوشند. عامر بن فھیره به ھنگام سپیده
پیامبر و ابوبکر آن جا بودند، داد. این کار را در ھر سه شبی که  را از آن جا حرکت می

داد. ابوبکر و رسول خدا مردی از بنی دیل را که از نسل عبدبن عدی بود به  انجام می
عنوان راھنمای خود اجیر کردند. آن مرد بر دین قریش بود، اما آنھا بر او اعتماد کردند 

غار ثور بیاید.  و سواریھای خود را به او دادند و با او وعده کردند که بعد از سه شب به
روز موعد فرا رسید. عامر بن فھیره و راھنما ھمراه آنھا به راه افتادند و راه ساحل را در 

 .١پیش گرفتند

 از مکه تا غار ثور
طالب و ابوبکر صدیق  از مکه بیرون شد، کسی جز علی بن ابی ج وقتی پیامبر اکرم

به علی فرمان داد که در مکه  ج ابوبکر از ماجرا اطالع نداشت. پیامبر اکرم ۀو خانواد
ھای خود را به بماند تا امانتھای مردم را برگرداند؛ زیرا بسیاری از مردم مکه امانت

 .٢گذاشتند خاطر صداقت و امانتداری رسول خدا، نزد وی می
ای که پشت خانه ابوبکر بود،  با ھم قرار گذاشتند و از دریچه ج ابوبکر و پیامبر اکرم

این به خاطر آن بود تا حرکت آنھا کامًال مخفیانه انجام گیرد تا قریش  و ٣بیرون رفتند

                                           
 .۳۹۰۵شمارۀ  النبی، ری، کتاب مناقب االنصار، باب ھجرةبخا -١
 .۲۳۴، ص ۲السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -٢
 .۳۳۴الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٦٨

 

متوجه خروج آنان نشوند و مزاحمتی ایجاد ننمایند و از قبل با راھنمای خود قرار 
 .١گذاشته بودند که پس از سه شب، ھمدیگر را در غار ثور مالقات نمایند

 دعای پیامبر هنگام خروج از مکه
سپاس خداوندی را که مرا «ھنگام ترک مکه این دعا را به زبان آورد:  ج پیامبر اکرم

ھای  آفرید در حالی که ھیچ نبودم. پروردگارا! مرا در مقابل نگرانیھای دنیا و سختی
 ھای شب و روز یاری ده. روزگار و مصیبت

پروردگارا! مرا در سفرم ھمراھی کن و در میان خاندانم جانشین و کفیل من باش و 
ای، برکت عنایت کن و در پیشگاه خود زبون و تسلیمم ساز و  نچه به من روزی دادهدر آ

مرا بر خلق و خوی شایسته قوت بخش و در پیشگاه خود محبوبم ساز و مرا به مردم 
وامگذار. ای پروردگار مستضعفان! تو پروردگار منی و من به جمال بزرگوارت که 

ھا بدان از بین رفته و کار اولین و آخرین  یھا و زمین بدان روشن شده و تاریک آسمان
برم از اینکه خشم تو بر من فرود بیاید و یا  مردمان بدان سامان یافته است، پناه می

برم و از زوال نعمتھایت و از  ناخشنودی خود را بر من فرود آوری. به تو پناه می
ای ناخشنودیت. ھ غافلگیرشدن به نعمتھایت و از رخت بربستن عافیت و از ھمه جلوه

کنم و ھیچ  فرجام و فرمان از آن توست و من بھترین آنچه را در توان دارم تقدیم می
 .٢»نیستنیرو و توانی جز یاری تو 

ھمچنین پیامبر به ھنگام خروج از مکه در حزوره در بازار مکه ایستاد و گفت: 
ھا  سرزمین ۀمسوگند به خدا که تو بھترین سرزمین خدا ھستی و خداوند تو را از ھ«

اند، ھرگز بیرون  رانده بیشتر دوست دارد و اگر نبود که ساکنان تو مرا از دامنت بیرون
 .»رفتم نمی

به سفرش ادامه داد و از دسترس مشرکان بیرون شد. امام احمد  ج پیامبر اکرم
کند.: مشرکان رد پای آنھا را گرفتند تا اینکه به کوه رسیدند، کوه ثور  چنین روایت می

و ھمراھش کجا رفته  ج و در آنجا رد پای آنان را گم کردند و ندانستند که پیامبر اکرم
است. پس باالی کوه رفتند و به کنار غار آمدند و دیدند که بر دھانه غار تار عنکبوت 

رفت تار عنکبوت بر دھانه غار  تنیده شده است، گفتند: اگر کسی داخل این غار می

                                           
 .۲۳۴، ص ۲السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  – ۶۵۹، ص ۱خاتم النبیین، ابوزھره، ج  -١
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این لشکر خود، باطل را خوار و زبون  ۀرت خداوند به وسیلماند و بدین صو باقی نمی
کرد و حق را پیروز نمود؛ چون لشکریان خدا خواه مادی باشند یا معنوی، یارای مقابله 
با لشکر باطل را دارند. اگر مادی باشند، قدرت و خطر آن در بزرگی جسم آن نماد پیدا 

شوند، لشکر بزرگی را از بین  میھائی که با چشم دیده ن کند و چه بسا میکروب نمی
 برند؛ چنانکه خداوند فرموده است: می

ٓ َوَما َجَعلۡ ﴿ ۡصَ�َٰب  َنا
َ
ِيَن  �َّارِ ٱ أ َ�ُهۡم إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِ�َّ ۖ َوَما َجَعۡلَنا ِعدَّ إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗة

ْ لَِيۡستَۡيقَِن  ِينَ ٱَ�َفُروا َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِينَ ٱَوَ�ۡزَداَد  ۡلِكَ�َٰب ٱأ ْ إِيَ�ٰٗنا َوَ� يَۡرتَاَب  �َّ َءاَمُنٓوا

ِينَ ٱ وتُواْ  �َّ
ُ
ِينَ ٱَوِ�َُقوَل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ َرٞض وَ  �َّ َماَذآ  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱِ� قُلُو�ِِهم مَّ

َراَد 
َ
ُ ٱأ ُ ٱبَِ�َٰذا َمَثٗ�ۚ َكَ�ٰلَِك يُِضلُّ  �َّ ا َ�ۡعلَُم ُجُنوَد َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ َومَ  �َّ

 .]۳۱[المدثر:  ﴾٣١َرّ�َِك إِ�َّ ُهَوۚ َوَما ِ�َ إِ�َّ ذِۡكَرٰى لِۡلبََ�ِ 
ایم و تعداد آنان را نیز جز آزمایش  مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده«

ایم. ھدف این است که اھل کتاب، یقین و اطمینان حاصل کنند و بر  کافران نساخته
منان نیز بیفزاید و اھل کتاب و مؤمنان تردید به خود راه ندھند و کسانی که ایمان مؤ

خواسته  در دلشان بیماری (نفاق) است و کافران بگویند: خدا مثًال از بیان این چه می
سازد و ھر کس را بخواھد  است؟ این گونه خداوند ھر کس را بخواھد، گمراه می

د واین جز اندرزی برای دان جز او کسی نمیبخشد. لشکرھای پروردگارت را  ھدایت می

 .»مردم نیست
یعنی سپاھیان و لشکریان پروردگارت از بس که زیادند، کسی جز خودش شمار آنھا را 

تواند  طور که ھیچ کس نمی . ھمان١اند حساب داند؛ پس لشکریان خدا، غیرمحدود و بی نمی
گاه باشد، ھای آن حتی  ممکنات را حساب نماید و به حقایق و صفت به صورت اجمالی آ

 .٢گذشته از اینکه از اوضاع کمی و کیفی و نسبی آنھا به طور مشروح اطالع یابد

 از جانب خداوند ج عنایت و حفاظت ویژة پیامبر اکرم
اگرچه پیامبر خدا از سایر اسباب موجود استفاده کرد، اما ایشان به طور مطلق به 

اعتماد کرد و امید بزرگی به یاری و کمک وی داشت و اسباب تکیه نکرد؛ بلکه به خدا 

                                           
 .۲۰۸، ص ۳۰تفسیر رازی، ج  -١
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و آن را  ١بخش خاطرش بود ای که خداوند به او آموخته بود تسلی ھمواره این جمله
 کرد. زمزمه می

دۡ ﴿
َ
ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدٖق وَ مُ  ِخۡلِ� َوقُل رَّّبِ أ

َ
نَك  ۡجَعلٱۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ ُ ّ�ِ ِمن �َّ

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء  ٨٠ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ��  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل
 .]۸۱-۸۰[اإلسراء: 

بگو: پروردگارا! مرا صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون آور و از جانب خود قدرتی به «

 .»من عطاء فرما که برایم یار و مددکار باشد
آموزد تا او را با ھمین دعا به  کریمه دعایی است که خداوند به پیامبرش می ۀاین آی

فریاد بخواند و ھمچنین برای امت او درسی باشد که خدا را این گونه بخوانند و به 
سوی او متوجه گردند؟ منظور از صداقت در ورود و خروج کنایه از خوب بودن تمام 

ھایی  ارزش تالش ۀت و راستی در اینجا به اندازسفر از آغاز تا پایان است و ارزش صداق
است که مشرکان انجام دادند. آنھا کوشیدند تا او را در مورد آنچه خداوند بر او نازل 
نموده بود، به فتنه مبتال سازند تا با افترا و دروغ چیزھایی را به خداوند نسبت دھند 

اش را که عبارت از پایداری   نتیجهکه خداوند این امور را نازل نفرموده بود، اما صداقت، 
 داد.  و پاکیزگی و اخالص بود، می

نَك ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ�� ۡجَعلٱوَ ﴿ ُ  .]۸۰[اإلسراء:  ﴾ّ�ِ ِمن �َّ
 .»و از جانب خود قدرتی به من عطا کن که یار و مددکار من باشد«

یعنی قدرت و ھیبتی که با آن بتوان بر قدرت زمین و نیروی مشرکان غالب آمد و 

نَك ﴿کلمه  ُ بیانگر نزدیک بودن و ارتباط با خدا و کمک خواستن مستقیم از  ﴾ِمن �َّ
وی و پناه بردن به ایشان است؛ چراکه امکان ندارد که صاحب دعوت، قدرت را جز از 

ز قدرت الھی از چیزی دیگر بترسد و یا به حاکم و یا خدا بخواھد و امکان ندارد که جز ا
کسی که صاحب مقامی است، پناه ببرد تا او را یاری دھد و حفاظت کند؛ بلکه قبل از 

شود و گاھی ھم، دعوت در دل قدرتمندان و صاحبان پست و  ھمه او متوجه خدا می
شوند و در  وت میگزاران واقعی دع کند، آن گاه آنان سربازان و خدمت مقام نفوذ می

گردند، اما اگر قضیه برعکس شود و دعوت، سرباز پادشاھان و اربابان  نتیجه کامیاب می
گزار آنھا باشد، ھرگز به موفقیت نخواھد انجامید؛ زیرا دعوت، فرمان  قدرت و خدمت

                                           
 .۷۲، ص الھجرة النبویة المبارکة -١
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 .١الھی است و از قدرتمندان و صاحبان مقام باالتر است
ده بودند و پیامبر و ابوبکر در محل دید آنھا ھنگامی که مشرکان، غار را محاصره کر

داد که آرام باشد؛ چراکه خداوند با  به ابوبکر اطمینان می ج قرار داشتند، آن حضرت
گوید: در حالی که در غار بودم به پیامبر گفتم: اگر  ماست؛ چنانکه ابوبکر صدیق می

ابوبکر! در مورد دو «فرمود: یکی از آنھا زیر پایش را نگاه کند ما را خواھد دید. پیامبر 
 .»بری؟ ن آنھا خدا است، چه گمان مینفری که سومی

! دو نفراند که سومین ابوبکر! ساکت باش«و در روایتی دیگر آمده است که فرمود: 
 .٢»آنھا خداست

د خود ثبت نموده و فرموده خداوند نیز این گفتگوی زیبا را در کالم ھمیشه جاوی
 است:

وهُ َ�َقدۡ إِ�َّ ﴿ هُ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ ۡخرََجُه  �َّ
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  نَزَل  �َّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱَمَعَنا يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
 ۥَعلَۡيهِ َو�

ِينَ ٱَجَعَل َ�َِمَة وَ  ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  َّ�  ْ � ٱَ�َفُروا ۡفَ�ٰ ِ ٱَوَ�َِمُة  لسُّ ۗ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  ۡلُعۡلَيا َّ� 
 .]۴۰[التوبة:  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ 

اگر پیغمبر را یاری نکنید، خدا او را یاری کرد بدانگاه که کافران او را بیرون کردند، «
در غار شدند، در این ھنگام پیغمبر در حالی که او دومین نفر بود. ھنگامی که آن دو 

او  ۀخطاب به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با ما است. خداوند آرامش خود را بھر
دیدید و سرانجام سخن  ساخت و پیغمبر را با سپاھیانی یاری داد که شما آنان را نمی

وده است و خدا با عزت است و کافران را فرو کشید و سخن الھی پیوسته باال ب

 .»محکی
 ج گوید: دراینجا خداوند به اصحاب و یاران پیامبر اکرم  طبری در تفسیر این آیه می

در مقابل دشمنان دین خدا را  ج دارد که او یاری و پیروزی پیامبر اکرم اعالم می
برعھده خواھد گرفت؛ حال چه آنھا درصدد یاری او برآیند و یا راضی به یاری وی 

را وقتی که دشمنان  ج شود که او یاری پیامبر اکرم یادآور مینگردند و خداوند به آنھا 
ایشان زیاد و دوستانشان اندک بودند، انجام داد؛ پس چگونه وقتی که تعداد ھمراھان 

                                           
 .۲۲۴۷، ص ۴فی ظالل القرآن، ج  -١
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زیاد و دشمنان اندک باشند، چنین نخواھند کرد! خداوند خطاب به  ج پیامبر اکرم
مراه پیامبر من بیرون نروید و گوید: ای مؤمنان! اگر شما ھ یاران رسول خدا چنین می

اوست. چنانکه  ۀحرکت نکنید وبه یاری او برنخیزید، بدانید که خداوند یاری کنند
اش بیرون کردند و رسول خدا در حالی  ھنگامی که کافران قریش او را از وطن و خانه

برد، وقتی  ) در غار به سر میس که فقط یک نفر با خود داشت (یعنی وقتی ابوبکر
کر ترسید که مبادا مشرکان جای آنھا را بدانند، رسول خدا گفت: غمگین مباش ابوب

ماست و ھرگز مشرکان جای ما را نخواھند دانست  ۀچون خداوند با ماست و یاری کنند
خدا پیامبرش را در آن روز بر «گوید:  و دستشان به ما نخواھد رسید. خداوند می
ه آن حضرت در وضعیت ھراسناک و دشمن پیروز گردانید و این در حالی بود ک

گرداند؛ در حالی  کسی قرار داشت؛ پس چگونه خداوند او را خوار و نیازمند شما می بی
 .١»ا زیاد کرده استکه یاران و لشکریان او ر

دکتر عبدالکریم زیدان در مورد این ھمراھی و معیت خدا که در این آیه به میان آمد 

َ ٱإِنَّ ﴿الھی  ۀلھی که از فرمودگوید: و این معیت و ھمراھی ا می فھمیده  ﴾َمَعَنا �َّ
ر شود باالتر از ھمراھی خداوند با پرھیزگاران و نیکوکاران است که در این آیه ذک می

 شده است:

َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ِۡسُنونَ  �َّ  .]۱۲۸[النحل:  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
 .»کسانی است که آنھا نیکوکارندخداوند با پرھیزگاران و با «

باشد و مشروط به  و ھمراھش می ج چون ھمراھی در آن جا با خود پیامبر اکرم
عمل و کار آن باشد؛ بلکه این  ۀصفتی مانند پرھیزگاری و نیکوکاری نیست که نتیج

باشد و این ھمراھی با یاری کردن به  و ھمراھش می ج ھمراھی مخصوص پیامبر اکرم
 .٢ھا و امور خارق العاده تضمین شده است هنشان ۀوسیل

این زمانی بود که قریش از  :نویسد ھا و معجزات می سید قطب در مورد این نشانه
ھای بزرگ از سخن حق به تنگ  محمد به تنگ آمده بودند، ھمان طور که ھمواره قدرت

ند در برابر آن توان رسند که نه توان دور کردن آن را دارند ونه می آیند و به جایی می می
صبر کنند. بنابراین، قریش علیه آن حضرت توطئه کردند و تصمیم بر این گرفتند تا 

                                           
 .۱۳۵، ص ۱۰تفسیر طبری، ج  -١
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گاه ساخت و به او وحی  خود را از دست او راحت کنند، اما خداوند او را از توطئه آنھا آ
کرد تا تنھا به اتفاق ھمراھش ابوبکر بیرون برود و این در حالی بود که نه لشکری 

سالحی، اّما دشمنان او زیاد بودند و قدرتشان از قدرت او بیشتر بود، اما  داشت و نه
سرانجام چه شد؟ از یک طرف ھمه قدرتھای مادی جمع شده بود و در طرف دیگر 

و ھمراھش بود که از این قدرتھا چیزی در اختیار نداشتند؟  ج فقط پیامبر اکرم
دیدند، پیامبرش را پیروز گردانید  خداوند از سوی خود با سپاھیانی که مردم آن را نمی

 داد و آنھا خوار و زبون برگشتند:و کافران را شکست 

ِينَ ٱوََجَعَل َ�َِمَة ﴿ ۡفَ�ٰ ٱَ�َفُرواْ  �َّ  .]۴۰[التوبة:  ﴾لسُّ
 .»جام، سخن کافران را فروکشید (و شوکت و آئین آنھا را از ھم گسیختو سران«

 ۀھمچنان در جایگاه بلند خود پیروز و با قدرت باقی ماند و این نمون» الله« ۀو کلم
باشد و خداوند تواناست که این صحنه  اش می ای از نصرت خدا به پیامبرش و کلمه زنده

ای از  را به دست قومی دیگر که اھل تنبلی و سستی نباشند، تکرار نماید و این نمونه
 .١خداوند به دنبال دلیلی دیگر باشد ۀواقعیت است اگر کسی بعد از وعد

 گذر بر خیمة ام معبد در مسیر هجرت
در غار بود، او و ھمسفرش از غار بیرون رفتند و  ج مه شب بعد از آنکه پیامبر اکرس

ناامید شده  ج اینک تعقیب کنندگان خسته و مشرکان از دسترسی به پیامبر اکرم
 ۀو ابوبکر مردی از قبیل ج بودند. قبًال به ذکر این موضوع پرداختیم که پیامبر اکرم

دیل به نام عبدالله بن اریقط را اجیر کرده بودند. او مشرک بود و آنھا به او اعتماد  بنی
کرده بودند و شتران خود را به او داده بودند و با او وعده گذاشته بودند که بعد از سه 
شب شتران آنھا را به غار ثور بیاورد. آن مرد در وقت مقرر نزد آنھا آمد و به اتفاق آنھا 

 .٢کرد، به سوی مدینه حرکت نمود ھی که معموًال از آن کسی رفت و آمد نمیاز را
افتاد. در این  ٤گذر آنھا بر ام معبد ٣در محل قدید ج در راه مدینه پیامبر اکرم

خزاعه، سکونت داشتند. ام معبد، خواھر حبیش بن خالد خزاعی است که  ۀمنطقه قبیل

                                           
 .۱۶۵۶، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۱۰۱، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٢
 وادی قدید در ھشت کیلومتری جاده قرار دارد. -٣
 او عاتکه بنت کعب است. -٤
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استان آن معروف است و از طرقی روایت گوید: د راوی این ماجرا است. ابن کثیر می
که یکی از  س. از خالد بن جیش خزاعی ١کنند شده است که یکدیگر را تقویت می

وقتی از مکه  ج پیامبر اکرم«گفت:  است، روایت شده است که می ج یاران پیامبر اکرم
م به قصد ھجرت به سوی مدینه بیرون رفت، گذر ایشان و ابوبکر و غالم ابوبکر به نا

عامر بن فھیره و راھنمای آنان، عبدالله بن اریقط لیثی، به خیمه ام معبد خزاعی افتاد. 
نشست و به رھگذران آب و غذا  او پیرزنی برازنده و پرتوان بود که در کنار خیمه می

خرمایی دارد تا از او  و یارانش از او پرسیدند که گوشت و ج داد. پیامبر اکرم می
زد او چیزی نیافتند. مردم نیز در آن سال در خشکسالی و خریداری کنند، اما ن
خیمه گوسفندی را  ۀدر گوش ج بردند. در آن ھنگام پیامبر اکرم تنگدستی به سر می

ام معبد! این گوسفند چیست؟ او گفت: گوسفندی است که از شدت ضعف  :دید، فرمود
فرمود: شیر دارد؟  ج و الغری تاب و توان رفتن با گله را نداشته است، پیامبر اکرم

دھی آن را بدوشم؟  تر از آن است که شیری داشته باشد. فرمود: اجازه می گفت: ضعیف
گفت: پدر و مادرم فدایت باد، اگر شیری در پستانھایش یافتی، آن را بدوش. پیامبر 

دستی بر پستانھای گوسفند کشید و نام خدا را بر زبان آورد و دعا کرد. شیر از  ج اکرم
ھای گوسفند به شدت فواره زد، رسول خدا ظرفی خواست و در آن شیر دوشید  پستان

تا اینکه ظرف پر شد. به آن زن شیر نوشانید تا سیراب شد. سپس به ھمراھانش داد و 
آنھا سیر شدند و خودش نیز نوشید و سیر شد. سپس چندبار آنھا شیر نوشیدند؛ سپس 

شید تا اینکه ظرف پر شد و آن گاه آن در آن ظرف شیر دو ج بار دیگر پیامبر اکرم
 ظرف را نزد او نھادند و رفتند.

سپس آنان آھنگ حرکت نمودند و طولی نکشید که شوھر ام معبد به خیمه برگشت 
در حالی که چند بز الغر و ضعیف که در حال مردن بودند و آھسته آھسته راه 

شگفت زده شد و از  رفتند، در پیش داشت. وقتی ابومعبد شیر را مشاھده کرد می
ایم.  ھمسرش پرسید: ام معبد! این شیر از کجا است؟ ما که حیوان شیردھی نداشته

آیند و گوسفندی که در خیمه  گوسفندان از خانه دور ھستند و فقط شب به خانه می
ھست، نیز شیری ندارد؟ ام معبد در پاسخ ھمسرش گفت: سوگند به خدا ما حیوان 

ما عبور کرد که دارای چنین و چنان  ۀد مبارکی از کنار خیمشیردھی نداشتیم، اما مر

                                           
 . ۱۸۸، ص ۳، ج البدایة والنھایة -١
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ویژگیھائی بود. ھمسرش گفت: اوصاف او را برای من بگو. ام معبد گفت: مردی خوش 
ای درخشان، که نه الغر بود و نه سرش کوچک بود؛  سیما و زیبا، خوش خلق و با چھره

زای گردنش بر چشمانی سیاه و مژگانی درشت داشت. صدایش درشت بود و درا
اش افزوده بود، محاسنی انبوه و پرپشت داشت و ابروانش کشیده و به ھم  زیبایی

کرد. گویا  گوئی می گو و نه کم گوی بود. نه یاوه دهپیوسته بود. شیرین سخن و گزی
ریخت. زیباترین و  مرواریدی بود که فرو می ۀھای رشت سخنان وی دانه

ای میان دو  ود و نیکوترین آنان از نزدیک. شاخهسیماترین مردم از فاصله دور ب خوش
ترین آنھا بود. ھمراھانش به فرمان او  قامت شاخه بلند و کوتاه بود که زیباترین و نیک

 رو و سبکسر نبود. دادند، ترش گوش فرا می
ابومعبد گفت: سوگند به خدا این ھمان مردی است که قریش در صدد یافتن او 

ھمراه شوم و اگر بتوانم این کار را خواھم کرد. در ھمین  ھستند و من خواستم با او
دانستند که  شنیدند، ولی نمی انداز بود که اھل مکه آن را می اثنا در مکه صدایی طنین

 گفت: ا از کیست و از کجا است، میصد

 جزی اهللا رب الناس خري جزائه
 

 رفيقني قاال خيمتی ام معبد 
 

ر در خیمه به دو ھمراھی بدھد که به ھنگام ظھخداوند، بھترین پاداش خود را «
 .»ام معبد استراحت کردند

 اهتدت بههـمـا نزال بالـهدی و
 

 فقد فاز من امس رفيق حممد 
 

 

اوھدایت یافت و چه رستگار است آن  ۀآنھا با ھدایت آمدند و ام معبد به وسیل«
 .١»و ھمسفر محّمد گردد رفیقکس که 

 پیامبرسراقه بن مالک و تعقیب 
قریش در انجمنھای مکه اعالم کردند که ھر کس محمد را زنده یا مرده بیاورد، صد 

ھای عربی که در اطراف مکه بودند، رسید.  شتر جایزه دارد. این خبر به گوش قبیله
سراقه بن مالک بن جعشم برای کسب این جایزه چشم طمع دوخته و سخت امیدوار 

تواند بر آن چیره شود، با او چنان  ھیچ چیزی نمی بود. اما خداوند با قدرت خویش که
 گردید. ج کرد که از مدافعان پیامبر اکرم

                                           
 .۱۰۷، ص الھجرة النبویة المبارکة -١
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گوید: عبدالرحمان بن مالک مدلجی برادرزاده سراقه بن جعشم به  ابن شھاب می
گفت: پیام  حکایت از پدرش به من گفت که پدرش از سراقه بن جعشم شنید که می

وابوبکر را بکشد یا اسیر کند در  ج پیامبر اکرمکفار قریش نزد ما آمد که ھر کس 
مقابل ھر یک از آنھا صد شتر دریافت خواھد کرد. آن گاه در حالی که من در انجمن 

ام، بنی مدلج، نشسته بودم، مردی از قبیله ما وارد شد و گفت: سراقه! من ھم  قبیله
ھانش باشند. کنم که آنان محمد و ھمرا اکنون شبحھایی در ساحل دیدم؛ گمان می

به یقین دانستم که آنھا محمد و ھمراھانش ھستند، ولی گفتم: ھیچ وقت  :سراقه گفت
ا چشمانمان آنان ای، فالنی و فالنی ھستند که ما ھم ب اند. آنھایی که تو دیده آنھا نبوده

ام راه افتادم و به  گاه پس از درنگی کوتاه، بلند شدم و به سوی خانه ایم، آن را دیده
ام را  م فرمان دادم تا اسب مرا پشت تپه ببرد و منتظر من نگاه دارد و من نیزهکنیز

درنگ به محلی رفتم که او  شدم و سوار بر اسب خود بی برداشتم و از پشت خانه خارج
و ھمراھانش نزدیک شدم. در این ھنگام پای  ج گفته بود، تا اینکه به پیامبر اکرم

ن افتادم. پس تیرھای مخصوص قرعه را درآوردم و با اسبم لغزید و از باالی آن به زمی
توانم به آنھا آسیبی برسانم یا نه. ھمان تیری در آمد که خوشایندم  آن قرعه زدم که می

نبود. دوباره سوار بر اسب خود شدم و به آنھا نزدیک شدم تا اینکه صدای تالوت پیامبر 
اّما ابوبکر زیاد به این طرف و  گرداند، را شنیدم، رسول خدا سرشان را برنمی ج اکرم

ھای اسبم تا زانو در زمین فرو رفت و  گرداند. در این ھنگام دست آن طرف روی برمی
من از آن به زمین افتادم. سپس برخاستم و اسبم را برون کشیدم. ناگھان دیدم بر اثر 

اما ھایش غباری چون دود به ھوا بلند شد؛ باز دیگر بار قرعه زدم،  فرو رفتن دست
ھمان تیری درآمد که دوست نداشتم. پس آنھا را صدا زدم که در امانید. آنھا ایستادند. 
من بر اسبم سوار شدم تا اینکه نزد آنھا آمدم. از آنچه برایم پیش آمده بود، دانستم که 

شما مقرر  ۀبر ھمگان پیروز خواھد شد. گفتم: قوم و قبیل ج به زودی پیامبر اکرم
ات را به او بدھند و برای آنان مقاصدی که  س تو را دستگیر کند دیهاند که ھر ک کرده

آنان داشتند، باز گفتم؛ سپس توشه و کاال به آنھا عرضه داشتم، اما آنھا از ۀمردم دربار
  من قبول نکردند و از من چیزی نخواستند و فقط گفتند: این راز را برای ما پوشیده

ای بنویسد و او به عامر بن  برای من امان نامهخواستم تا  ج دار؛ پس من از آن حضرت
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ای بنویسد؛ سپس پیامبر خدا به  نامه ای پوست برایم امان فھیره دستور داد که در قطعه
 .١راھشان ادامه دادند

در مورد داستان سراقه مطالب دیگری نیز معروف است؛ چنانکه ابن عبدالبر و ابن 
گوید: سفیان بن عیینه از ابوموسی و  می اند. ابن عبدالبر حجر و دیگران ذکر کرده
آن روز چه «به سراقه بن مالک گفت:  ج اند که پیامبر اکرم ایشان از حسن روایت کرده

بعدھا وقتی » بندھای کسری را خواھی پوشید؟ حالتی به تو دست خواھد داد که دست
د، سراقه آورده ش سکمربند و تاج او نزد امیرالمؤمنین عمر  بندھای کسری و که دست

ھایش  بندھا را به دست سراقه داد. سراقه مردی پرمو بود که دست را صدا زد و دست
موھای زیادی داشتند، عمر گفت: دستھایت را بند کن. گفت: الله اکبر! سپاس 

نمود، گرفت  بندھا را از کسری بن ھرمز که ادعای خدایی می خداوندی را که این دست
ینی از بنی مدلج پوشاند. عمر با صدای بلند این جمله را نش و به سراقه بن جعشم بادیه

زد ومردم اطراف او  . سپس سراقه سوار بر اسبی شد و در مدینه دور می٢گفت می
کرد: الله اکبر! سپاس خدائی را  بودند و سراقه با صدای بلند سخنان عمر را تکرار می

مود، از او گرفت و به ن بندھای کسری بن ھرمز را که ادعای خدایی می که این دست
 .٣مدلج پوشاند نشینی از بنی سراقه بن جعشم بادیه

 پاک است خدایی که دگرگون کننده دلهاست
را دستگیر کند و به رھبران مکه تحویل دھد تا  ج خواست پیامبر اکرم سراقه می

پایان  صد شتر جایزه بگیرد، اما او که در آغاز روز بر علیه آنان در تکاپو و جستجو بود، در
 ج ھایی را که در جستجو و یافتن پیامبر اکرم روز نگھبان آنان گردیده بود. سراقه آن

گفت: من از سرتاسر این منطقه برای شما خبر گرفتم  گردانید و می برآمده بودند، برمی
به مدینه  ج ام. وقتی سراقه مطمئن شد که پیامبر اکرم و کار را برای شما آسان نموده

رسیده است، داستان خود و اسبش را برای مردم تعریف کرد و مردم آن را برای 
نمودند تا اینکه این داستان موضوع اصلی مجالس مشورتی مکه قرار  ھمدیگر نقل می

ای گردد، در  گرفت. سران قریش از اینکه مبادا این داستان باعث مسلمان شدن عده

                                           
 .۳۹۰۶بخاری، کتاب مناقب االنصار، شمارۀ  -١
 .۳۴۶فی القرآن، ص  ةالھجر – ۲۱۸، ص ۴الروض االنف، ج  -٢
 .۴۹۵، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣
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ای  و رئیس قبیله بنی مدلج بود. ابوجھل به آنھا نامهھراس بودند؛ چراکه سراقه امیر 
 نوشت که حامل این اشعار بود: 

 بنی مدلج انی اخاف سفيهكم
 

 رص حممدـرساقه مستغوٍ لن 
 

د کمک به محّمد را دارد، ای بنی مدلج من از نادان شما، سراقه، که قص«
 .»درھراسم

 عليكم به أال يفرق مجعكم
 

 سؤددعز وفيصبح شتی بعد  
 

د از عزت و سروری، پراکنده مانع او گردید تا جمع شما را متفرق نسازد تا بع«
 .»نشوید

 :راقه در پاسخ ابوجھل چنین سرودس

 م واله لوكنت شاهداً ـابا حك
 

 المر جوادی اذ تسوخ قوائمه 
 

 .»گونه پاھای اسبم در زمین فرو رفتدیدی که چ ای اباحکم! اگر تو می«

 بان حممداً  كم تشكـلعلمت و
 

 برهان فمن ذا يقاومهرسول و 
 

دانستی و اصًال تردیدی نداشتی که محمد رسول خدا است؛ پس چه کسی  می«
 .»تواند در مقابل او مقاومت کند می

 فكف القوم عنه فاننی كعلي
 

 مهـاری امره يوماً ستبدو معال 
 

دی کار او که به زوبر تو الزم است که مردم را از او بازداری؛ چون من بینم «
 .»گردد  آشکار و چیره می

 بامر تود الناس فيه بأرسهم
 ١هـيع الناس طُراً مسلمـبان مج 

 

 .»خواھند نمود مردم راضی خواھند شد و با او مصالحه ۀای که ھم به گونه«

 ج استقبال انصار از پیامبر خدا
به قصد مدینه ترک مکه را  ج مسلمانان با اطالع از این موضوع که پیامبر اکرم

 ج آمدند و در انتظار قدوم پیامبر اکرم نموده است، ھر روز بامدادان به حّره می
شان برگردند.  ھای نمود تا به خانه نشستند تا اینکه گرمای ظھر آنھا را وادار می می

ھایشان برگشتند، وقتی وارد  روزی بعد از آنکه انتظار آنھا طوالنی شده بود، به خانه

                                           
 .۴۹۴ھمان، ص  -١
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ھا رفت که  ھایشان شدند، مردی یھودی برای کاری که داشت بر بام یکی از خانه خانه
و ھمراھانش افتاد که لباس سفید بر تن دارند و از  ج ناگھان چشم او به پیامبر اکرم

ھا!  آیند. آن مرد یھودی با صدای بلند فریاد زد: ای گروه عرب دور به سوی مدینه می
کشیدید. مسلمانھا شتابان ھر یک سالح  که انتظارش را میاین است آن بخت و اقبالی 

 ج رفتند و با او مالقات کردند. پیامبر اکرم ج خود را برداشتند و به استقبال پیامبر اکرم
ھمراه آنھا به سمت راست حرکت کرد تا اینکه در محله بنی عوف اقامت گزید و این 

ساکت نشسته بود.  ج شد و پیامبر اکرمدوم ماه ربیع االول بود. ابوبکر بلند  ١پنجشنبه
آمدند و به  را ندیده بودند، نزد ابوبکر می ج بنابراین، آن دسته از انصار که پیامبر اکرم

تابید. ابوبکر برخاست و آن  ج گفتند. تا اینکه آفتاب بر پیامبر اکرم او تحنیت می
را شناختند.  ج ردای خود قرار داد. اینجا بود که مردم پیامبر اکرم ۀحضرت را زیر سای

در میان بنی عمرو بن عوف ماند و مسجدی  ٢تقریبًا ده شب ج بعد از آن پیامبر اکرم
تقوا بنیانگذاری و تأسیس کرد و در آن نماز خواند. سپس سوار بر مرکب خود  ۀبر پای

 .٣شد (و به مدینه رفت)
این مدت را در قبا سپری کرد و خواست وارد مدینه  ج اکرم بعداز آنکه پیامبر

گردد، به دنبال انصار فرستاد. آنھا نزد پیامبر خدا آمدند و در حالی که مسلح بودند، به 
و ابوبکر سالم کردند و گفتند: سوار شوید در حالی که در امنیت قرار  ج پیامبر اکرم

 شود. دارید و از فرمان شما اطاعت می
و ابوبکر در حالی سوار شدند که انصار اطراف آنھا را با سالح  ج پیامبر اکرم آن گاه

 .٤گرفته بودند
وارد مدینه شد، اھل مدینه با نگاه توأم از مھربانی و  ج وقتی پیامبر اکرم

 .٥»رسول خدا آمد، رسول خدا آمد« »جاء نبی اهللا، جاء نبی اهللا« :گفتند گونه می شرافت

                                           
گوید : روز جمعه بوده  : ھمین گفته مورد اعتماد است و کسی که میگوید حافظ، ابن حجر می -١

 .۵۴۴، ص ۷است قولش نادرست است. الفتح، ج 
 .۳۵۲ریم، ص الھجرة فی القرآن الک -٢

 .۷۸ – ۷۷، ص ۵، ج ج  صحیح بخاری، کتاب مناقب االنصار، باب ھجرة النبی -٣
 .۳۹۱۱شمارۀ  ھمان، کتاب مناقب االنصار، -٤
 ھمان. -٥
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به مدینه روز شادی بود که تا قبل از آن، مدینه چنین  ج اکرمروز ورود پیامبر 
ھایشان را پوشیدند و گویا برای آنھا عید  روزی به خود ندیده بود و مردم بھترین لباس

بار و تنگنای  بود و به حق که روز عید بود؛ چراکه روزی بود که اسالم از محیط خفت
ت و قرار بود از مدینه به سایر مناطق مکه به سرزمین مبارک و آزاد مدینه گسترش یاف

دنیا گسترش یابد. اھل مدینه فضل و احسانی را که خداوند به آنھا ارزانی داشته و 
 ج کردند. شھر آنھا، پیامبر اکرم شرافتی را که به آنھا اختصاص داده بود، احساس می

الم و و یاران مھاجرش را در خود جای داده و پناھگاه مھمی برای یاری کردن اس
مبادی و  ۀسرزمینی بود که به زودی نظام اسالمی به صورت کلی و کامل با ھم

گردید. بنابراین، اھل مدینه با شادی به استقبال آنھا آمدند و  اصولش در آن اجرا می
 .١گفتند تکبیر و تھلیل می

وارد مدینه  ج وقتی پیامبر اکرم«امام مسلم با سند خود چنین روایت نموده است: 
ھا رفتند و علما و خدمتگزاران بر سر راھھا ایستادند و  مردان و زنان بر باالی خانه شد،

 .٢!!»ول الله، یا محمد یا رسول اللهزدند: یا محمد، یا رس فریاد می
آن را ندیده بود و  ۀپس از این استقبال گرم و صمیمانه که تاریخ بشری نمون

در  سانصاری اقامت گزید؛ چنانکه از انسابوایوب  ۀدر خان ج نخواھد دید، پیامبر اکرم
رفت تا اینکه در  پیامبر ھمچنان می«حدیثی طوالنی ھجرت چنین روایت شده است: 

آمد تا با خاندان خود سخن بگوید. ناگھان عبدالله بن سالم  کنار خانه ابوایوب پایین می
در آن ظرفی را که  ج که مشغول چیدن خرما بود به محض شنیدن سخن پیامبر اکرم

گوش  ج چید، به زمین گذاشت و به سخنان پیامبر اکرم اش خرما می برای خانواده
. ٣تر است گفت: خانه چه کسی از خاندان ما نزدیک ج داد؛ سپس برگشت. پیامبر اکرم

فرمود: برو و برای ما  ج ابوایوب گفت: ای پیامبر خدا! این خانه من است. پیامبر اکرم
 .٤استراحتگاھی آماده کن

 ھایش را ساخت. نزد ابوایوب سکنی گزید تا اینکه مسجد و خانه ج آن گاه پیامبر اکرم

                                           
 .۳۵۳الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۲۰۰۹شمارۀ  مسلم، کتاب الزھد و الرقائق، باب حدیث الھجره، -٢
 .۳۵۴ الھجرة فی القرآن الکریم، ص -٣
 .۷۹، ص ۵، ج نصار، باب ھجره النبی الی المدینةالبخاری، کتاب مناقب اال -٤
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و یارانش با تمام مشکالت و سختیھایی که در راه آن متحمل  ج ھجرت پیامبراکرم
گردیده بودند، پایان پذیرفت، اما اھداف و مقاصد ھجرت پایان نیافت؛ بلکه اھداف 

ھا و  ھا و رنج به مدینه رسید آغاز شد و سختی ج ھجرت بعد از آنھا که پیامبر اکرم
ای  مبارزه را شروع کرد تا آینده ج ھای جدیدی شروع شد. پیامبر اکرم چالش

ھای  درخشان برای امت و دولت اسالمی بسازد و توانست تمدنی اسالمی و زیبا بر پایه
ن؛ یعنی، ایمان و تقوا و احساس و عدالت بسازد که قدرتمندترین دولتھای آن زما

 .١»کمیت الله را به اھتزاز دربیاورددولت فارس و روم را شکست دھد و پرچم حا

 ها ها و آموختنی درس
ی است؛ ھای الھ نبرد بین حق و باطل از دیرباز ادامه دارد و این، یکی از سنت -۱

 فرماید: چنانکه خداوند می

ِينَ ٱ﴿ ْ َر�َُّنا  �َّ ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ۡخرُِجوا

ُ
ۗ ٱأ ُ ِ ٱَولَۡوَ� َدۡ�ُع  �َّ َّ� 

َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  �َّاَس ٱ َُّهّدِ  ۡسمُ ٱَ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
ِ ٱ نَّ  �َّ ُ ٱ َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ هُ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ  .]۴۰[الحج:  ﴾٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ
اند و تنھا گناھشان این  خود اخراج شده ۀھمان کسانی که به ناحق ازخانه و کاشان«

اند: پروردگار ما خدا است. اصًال اگر خداوند بعضی از مردم را به  گفته بوده است که می
بعضی دفع نکند دیرھای (راھبان و تارکان دنیا) و کلیساھای (مسیحیان) و  ۀوسیل

شود،  کشتھای (یھودیان) و مسجدھای (مسلمانان) که در آنھا خدا بسیار یاد می
دھد کسانی را که (با دفاع از  گردد و به طور مسلم خدا یاری می تخریب و ویران می

 .»ومند و چیره استآئین و معابد) او را یاری دھند. خداوند نیر
 فرماید: م است؛ چنانکه خداوند میاما سرانجام این نبرد و کشمکش معلو

ُ ٱَكَتَب ﴿ � إِنَّ  �َّ نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
َ ٱَ�  .]۲۱[المجادلة:  ﴾٢١قَوِيٌّ َعِز�زٞ  �َّ

گمان  گردیم؛ بی خداوند چنین مقدرکرده است که من و پیغمبرانم قطعًا پیروز می«

 .»خداوند نیرومند چیره است
دشمنان دعوت علیه داعیان امری است که ھمواره ادامه دارد و  ۀتوطئه و حیل -۲

شود؛ خواه به صورت زندان باشد ویا به صورت کشتن و یا تبعید و ...  تکرار می

                                           
 .۳۵۵الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٨٢

 

از این رو داعی باید به پروردگارش پناه ببرد و به او اعتماد نماید و بر او توکل 
اھد گرفت که آن را کند و بداند که مکر و توطئه بد، فقط کسانی را فرا خو

 فرماید: ھمان طور که خداوند می ١دھند انجام می

ِينَ ٱ بَِك  َ�ۡمُكرُ  �ذۡ ﴿ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن  �َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ ٱَوَ�ۡمُكُر  ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۰[األنفال:  ﴾٣٠ۡلَ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
کشیدند که تو را به  تو نقشه می ۀپیامبر) ھنگامی را که کافران دربار(و به یادآور ای «

اندیشیدند و نقشه  زندان بیفکنند یا بکشند و یا اینکه بیرون کنند، آنان چاره می

 .»ساز است کرد و خداوند بھترین چاره سازی می کشیدند و خدا تدبیر و چاره می
است که برای فریب دادن گرایان و دشمنان این  ھای باطل از جمله دسیسه

کنند تا دعوت و داعیان را از بین  انسانھای ضعیف از سالح ثروت و مال استفاده می
گذاری کرد تا ھر کس که یکی از مھاجران را  ببرند بنابراین، قریش صد شتر سرمایه

ورزان  زنده یا مرده بیاورد، این صد شتر را به عنوان جایزه به او بدھند. بنابراین، طمع
برای کسب این جایزه بر یکدیگر سبقت گرفتند و یکی از آنھا سراقه بود که بعد از این 

تر و گواراتری  آمیز که سودی ازنظر مادی به بار نیاورد، اّما به سود کامل اقدام مخاطره
دست یافت که آن روزی و ثروت ایمان بود و او دیگر راه را برای دیگر آزمندان و 

کرد و این گونه خداوند از  ب و جستجوی پیامبر بودند کور میورزان که در تعقی طمع
 فرماید: . خداوند می٢سازد دوستان خود و داعیان دینش خطرھا را دور می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ َعن َسبِيِل  �َّ وا ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ْ يُنفُِقوَن أ ِۚ ٱَ�َفُروا فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ  �َّ

ِينَ ٱٗة ُ�مَّ ُ�ۡغلَُبوَنۗ وَ تَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َحۡ�َ  ونَ  �َّ ْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُ�َۡ�ُ  ﴾٣٦َ�َفُرٓوا
 .]۳۶[األنفال: 

کنند تا از راه خدا باز دارند. آنان اموالشان را خرج خواھند  کافران اموال خود را خرج می«
حسرت و ندامت ایشان خواھد گشت و شکست ھم خواھند خورد؛  ۀکرد، اما بعدًا مای

 .»شوند گردند و در آن گرد آورده می گمان کافران ھمگی به سوی دوزخ رانده می بی
ریزی دقیق و استفاده دقیق از  با بررسی و اندیشیدن در واقعه ھجرت و برنامه -۳

ه بعد از آن اسباب از آغاز تا پایان ھجرت و از مقدمات ھجرت گرفته تا آنچ

                                           
 .۱۹۹الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۲۰۰ھمان، ص  -٢
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شد.  ریزی با وحی حمایت می  رسیم که این برنامه اتفاق افتاد به این نتیجه می
بود و جزئی از تکلیف الھی است،  ج ریزی بخشی از سنت پیامبر اکرم برنامه
 .١آنچه از یک مسلمان خواسته شده است ۀدر ھم

 وردار است: ریزی رسول خدا برای ھجرت موارد ذیل از اھمیت خاصی برخ در برنامه
ھنگام شدت گرما به خانه ابوبکر آمد. این درست زمانی بود که  ج پیامبر اکرم -۱

شد. حتی عادت خود پیامبر بر این  ھیچ کس در آن وقت از خانه بیرون نمی
آمد و این بدان خاطر بود که کسی  بود که در این وقت به خانه ابوبکر نمی

 متوجه آمدن ایشان نگردد.
ھنگام آمدن نزد ابوبکر صدیق خود را مخفی نمود و نقاب زده  ج پیامبر اکرم -۲

اش  آمد؛ چون کسی که سر و صورت خود را بپوشاند، کمتر امکان شناسایی
 .٢وجود دارد

به ابوبکر دستور داد تا کسانی را که نزد او ھستند، بیرون نماید وگفت: ھجرت  -۳
 نماییم.  را بدون تعیین جھت آغاز می

 .٣دری که پشت خانه ابوبکر بود، بیرون رفتند آنھا شب ھنگام و از -۴
آنھا با در پیش گرفتن راھھایی که برای قوم ناشناخته بود، کمال احتیاط را  -۵

ھای بیابان و صحرا  نمودند و برای این ھدف از راھنمایی کمک گرفتند که راه
دانست. گرچه این راھنما مشرک بود، اما دارای اخالق و مھارت  را خوب می

از کمک گرفتن و استفاده از  ج این دلیلی بر این است که پیامبر اکرمبود و 
 .٤کرد که منبع و مصدر آن چه کسی باشد ورزید و فرق نمی مھارتھا دریغ نمی

این  ۀھای فرزانه استفاده نمود؛ چنانکه ھم در امر ھجرت از شخصیت -۶
بودند و ھا با پیوند خویشاوندی و یا پیوند ھمکار بودن با ھم مرتبط  شخصیت

دادند که برای محقق کردن ھدف  بدین صورت گروه واحدی را تشکیل می
 نمودند. بزرگ با یکدیگر ھمکاری می

                                           
 .۳۵۷، ص ۱، سعید حوی، ج االساس فی السنة -١
 .۱۴۱، ص السیرة النبویة قراءة لجوانب الحذر والحیطة -٢
 .۱۴۷، ص معین السیرة -٣
 .۳۶۱الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٤
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گردید تا  انتخاب افراد با در نظر گرفتن توانایی او در کاری که به او واگذار می -۷
 بتواند آن را به بھترین وجه انجام دھد.

موفقی بود که این  ۀنقش ج اکرمطالب در بستر پیامبر  خوابیدن علی بن ابی -۸
دور نمود. به  ج نقشه موجب گمراھی قریش گردید و آنھا را از پیامبر اکرم

ای که رسول خدا از جلوی آنان در حالی که خواب بر چشمانشان غلبه  گونه
چشم  ج کرده بود، گذشت و آنھا بعد از بیدار شدن به رختخواب پیامبر اکرم

ھنوز خواب است در حالی که  ج که پیامبر اکرم دوخته بودند و مطمئن بودند
 طالب در آنجا خوابیده بود. علی بن ابی
برای ھجرت، نیازھای ھجرت نیز به  ج ریزی دقیق پیامبر اکرم عالوه بر برنامه

 توان موارد ذیل را ذکرنمود: ای سامان یافته بود که می صورت حکیمانه
ھایی  یش را فریب دھد و بعدًا امانتخوابد تا قر می ج علی در بستر پیامبر اکرم -۱

 را که نزد پیامبر بودند، به صاحبانشان برگرداند و سپس به پیامبر بپیوندد.
بکر نیروی اطالعاتی راستگوئی است و تحرکات دشمن را  عبدالله بن ابی -۲

 نماید. کنترل می
وار  اسماء ذات النطاقین، آذوقه و تدارکات را از مکه در حالی که مشرکان دیوانه -۳

 برد. ھستند، به غار می ج درصدد یافتن محمد
و ابوبکر  ج ای که گوشت و شیر برای پیامبر اکرم عامر بن فھیره چوپان ساده -۴

نماید نقش امدادگری بارز را ایفا نمود؛ چراکه با بردن گوسفندانش  فراھم می
پیمودند، ردپای تاریخی آنھا ناپدید  سو ابوبکر  ج در مسیری که پیامبر اکرم

 نمود تا قریش نتوانند آنان را تعقیب نمایند.
گاه بیابان در کمال  -۵ عبدالله بن اریقط راھنمای امین ھجرت و کارشناس آ

ھوشیاری منتظر فرمان رسول خدا است که بگوید شروع کن تا کاروان، راھش 
 را از غار به سوی یثرب در پیش بگیرد.

انگیز و با دقت سامان داده  نکه تمامی امور ھجرت به صورت شگفتآخراالمر ای
ای استفاده شد و ھر یک از  شدند و از شرایط و محیط به نحو مطلوب و حکیمانه

ھا بسته شدند  اندرکاران ھجرت، در جای مناسب خود گمارده شدند و ھمه رخنه دست
قرار داده شد و افراد  انگیزی تحت پوشش و ھمه نیازھای سفر به صورت زیبا و شگفت
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 کافی ھم در اختیار داشتند.
توان خود به عنایت الھی و مدد او  ۀضمن استفاده از اسباب به انداز ج پیامبر اکرم

 .١امیدوار بود
 استفاده از اسباب امری ضروری است -۴

استفاده از اسباب امری ضروری و واجب است، اما به این معنی نیست که استفاده 
کار امری است که به  ۀمطلوب را دربرخواھد داشت، چون نتیج ۀنتیج از آن، ھمواره

فرمان خدا و خواست او تعلق دارد و از این رھگذر است که توکل نمودن امری ضروری 
 است که بعد از استفاده کامل از اسباب باید بر خدا توکل نمود.

ھا استفاده نمود، اما در عین  اسباب را فراھم کرد و از ھمه وسیله ۀآن حضرت ھم
خواست تا تالش او را موفق گرداند.  خواند و از او یاری می حال او با خدا بود و خدا را می

خداوند نیز درخواست ایشان را پذیرفت؛ چراکه قریش بعد از آنکه بر دھانه غار رسیدند، 
 .٢به زمین فرو رفت و کار با موفقیت به پایان رسیدھای اسب سراقه  برگشتند و دست

 ایمان به معجزات محسوس -۵
معجزات محسوسی اتفاق افتاد و اینھا دالیل ملموسی  ج در ھجرت پیامبر اکرم

ھا، طبق  نماید. از جمله آن معجزه ھستند بر اینکه خداوند، پیامبرش را حفاظت می
غارتاری تنید؛ یکی آنچه با  ۀبر دھانآنچه روایت شده است، یکی این است که عنکبوت 

به  ج ام معبد اتفاق افتاد و آنچه به خاطر او برای سراقه اتفاق افتاد و اینکه پیامبر اکرم
سراقه وعده داد که دستبندھای کسری را به دست خواھد کرد. پس الزم است که 

ه پس از ثبوت آنھا اعتنا نباشند و از آن روی نگردانند؛ بلک ھا بی دعوتگران به این معجزه
با سند صحیح، آنھا را بازگو کنند؛ چون این معجزات از جمله اموری است که بر نبوت 

 .٣نماید و رسالت آن حضرت داللت می
 جایز بودن کمک خواستن از کافری که فردی امین و مورد اطمینان است  -۶

اما در مورد برای داعی جایز است از کسی کمک بگیرد که به دعوت او ایمان ندارد، 
مشرکی و ابوبکر  ج شود، مطمئن باشد؛ چراکه پیامبر اکرم آنچه از او کمک خواسته می

                                           
 .۳۹۷ – ۳۹۳، توفیق محمد، ص اضواء علی الھجرة -١
 .۱۴۸، ص معین السیرة -٢
 .۱۰۸، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٣
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را به اجرت گرفتند تا آنھا را در راه ھجرت راھنمایی نماید و شترھای خود را به او دادند 
ه و با او وعده گذاشتند که به ھمراه شتران به غار ثور بیاید و اینھا اسرار خطرناکی بود ک

در اختیار او گذاشتند؛ چون به او اعتماد نمودند و او را امین  ج ابوبکر و پیامبر اکرم
خود قرار دادند و این مسئله بستگی به مقایسه و سنجش دارد که زیرکی و ھوشیاری 

 .١گردد داعی و شناخت وی ازشخص موردنظر امری مھم محسوب می
 نقش زنان در ھجرت -۷

یادی درخشید که نقشی بزرگ و سھمی مھم در ھای ز در آسمان ھجرت، ستاره
جھاد داشتند از آن جمله یکی عایشه دختر ابوبکر صدیق است که داستان ھجرت را 
برای ما حفظ نموده و به خاطر سپرده و به امت رسانیده است و دو نفر دیگر ام سلمه؛ 

 ج که در تأمین آب و غذای پیامبر اکرم ٢مھاجر صبور و ھمچنین اسماء ذات النطاقین
و  ج گوید: وقتی پیامبر اکرم باشند. اسماء می و ھمراھش در غار سھیم بود، می

مکه را به قصد مدینه ترک نمودند، گروھی از قریش نزد ما آمدند که یکی از  سابوبکر
ھا رفتم. گفتند: آنھا ابوجھل بن ھشام بود. آنھا بر در خانه ابوبکر ایستادند. من به سوی آن

گوید: آن گاه ابوجھل  دانم کجاست؟ می نمی :ای دختر ابوبکر! پدرت کجاست؟ گفتم
 .٣ام افتاد دستش را بلند کرد و سیلی محکمی به صورتم زد که بر اثر آن گوشواره

دھد که چگونه یک زن  این درسی است که اسماء به زنان مسلمان در ھر نسلی می
ھا را از دشمنانشان پنھان بدارد و چگونه محکم و استوار  نمسلمان باید اسرار مسلما

 ھای ستم و تجاوز بایستد؟ در برابر قدرت
درس دوم اینکه وقتی پدر بزرگ اسماء، ابوقحافه، که نابینا بود، نزد او آمد و گفت: 

اش از یپش شما رفته  بینم که ابوبکر ناگھان ھمراه مال و دارایی به خدا سوگند می
گوید:  اسماء گفت: ھرگز چنین نیست. دست خود را بر این مال بگذار. اسماء میاست؛ 

پدربزرگم گفت: اشکالی ندارد وقتی این را برای شما گذاشته است، رفتن او ایرادی 
گوید: به خدا سوگند که او چیزی برای ما نگذاشته بود، ولی من  ندارد. اسماء می

 .٤نمخواستم با این کار پدربزرگم را آرام ک

                                           
 .۱۰۸، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -١
 .۲۰۶، ص الھجرة النبویة المبارکة -٢
 .۱۲۶ھمان، ص  -٣
 اسناد آن صحیح است. ۱۰۲، ص ۲السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٤
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و با این ھوشیاری و زیرکی، راز پدرش را مخفی نگاه داشت و قلب پدربزرگ نابینای 
خود را آرام گردانید بدون اینکه دروغی گفته باشد؛ زیرا به راستی پدر آنھا ھمین 
سنگھایی را که او انباشته بود، برای آنھا باقی گذاشته بود و او این کار را برای تسلی 

گش انجام داد، اما در واقع ابوبکر برای آنھا ایمانی فوالدین به جا بخشیدن خاطر پدربزر
ود یا داد؛ ایمانی که کمب ھا وبادھای سھمگین آن را تکان نمی گذاشته بود که طوفان

گونه تأثیری در آن نداشت و برای آنھا یقین و اعتمادی به  فراوانی ثروت و دارایی ھیچ
ی را کاشت که بر اثر آن نگاھشان به امور جا گذاشت که حدی نداشت و در آنھا ھمت

 ۀنھادند و این گونه برای خانواد بزرگ معطوف بود و کارھای ناچیز و حقیر را ارج نمی
شود و چنین مواردی به ندرت  ای ارائه داد که کمتر نظیر آن یافت می مسلمان نمونه

 گردد. تکرار می
مسلمان، نمونه و الگویی ارائه اسماء با اتخاذ چنین مواضعی، برای زنان و دختران 

 داد تا به او اقتدا کنند و ھمانند او حرکت نمایند.
اسماء با خواھرانش در مکه ماند بدون آنکه از تنگدستی شکایت کند و اظھار 

، زید بن حارثه و ابا رافع غالمش را به مکه ج نیازمندی نماید تا اینکه پیامبر اکرم
 ج د درھم داد. آنھا به سراغ دو دختر پیامبر اکرمفرستاد و به آنھا دو شتر و پانص

(فاطمه و ام کلثوم) و ھمسر رسول خدا، سوده بنت زمعه و ام برکه یا ام ایمن رفتند و به 
ھمراه اینھا عبدالله بن ابی بکر با خانواده ابوبکر به سوی مدینه حرکت کرد که عایشه و 

 .١حارثه بن نعمان در مدینه جای داده شدند ۀاسماء در میان آنھا بودند. آنان در خان
 ھای مشرکان نزد پیامبر  امانت -۸

سپردند با اینکه با او سر ستیز داشتند و  می ج ھایی که مشرکان به پیامبر امانت
تصمیم قتل او را گرفته بودند، دلیل آشکاری است بر تناقض و تضاد عجیبی که آنھا در 

کردند و  بود که مشرکان، ایشان را تکذیب میآن قرار داشتند و این موضوع زمانی 
 ۀبردند که او جادوگر یا دیوانه یا دروغگوست، اّما با تمام این تفاصیل در جامع گمان می

خود کسی را بھتر از او سراغ نداشتند که امانتدار و راستگو باشد. بنابراین، آنھا اموال 
ن است که کفر ورزیدن آنھا به گذاردند و این بیانگر ای خود را نزد وی به امانت می

خاطر این نبود که در صداقت و راستگویی پیامبر شک و تردید داشتند؛ بلکه به خاطر 

                                           
 .۱۲۸، ص الھجرة النبویة المبارکة -١
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ترسیدند که با روی کار آمدن رسول خدا، رھبری  کبر و سرکشی درونی آنھا و اینکه می
. ١به مخالفت برخواسته بودند ج و طغیان و سرکشی آنھا از بین برود با پیامبر اکرم

 فرماید: چنانکه خداوند می

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  إِنَُّهۥ َ�ۡعلَمُ  قَدۡ ﴿ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت �  .]۳۳[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ
سازد  یگویند تو را غمگین م دانیم که آنچه (کفار مکه) می (ای پیغمبر) ما می«

ران آیات خدا را انکار کنند؛ بلکه ستمکا (ناراحت مباش)؛ چراکه آنان تو را تکذیب نمی

 .»نمایند می
با وجود آن شرایط سخت و اضطراب و آشفتگی مبنی بر  ج دستور پیامبر اکرم

ھای مردم را به آنان بازگرداند، بیانگر اوج صداقت و  بایست امانت می ساینکه علی
 .٢باشد ایشان میامانتداری 

 تھیه سواری با پول -۹
نپذیرفت که بر شتر ابوبکر سوار شود مگر بعد از اینکه آن را از  ج پیامبر اکرم

این  ۀبرای حامالن دعوت در برگیرند ج ابوبکر خریداری نمود. این عمل پیامبر اکرم
 موضوع است که شایسته نیست در ھیچ زمانی باری بر روی دوش دیگران باشند؛ بلکه

 دعوتگران باید منبع بخشش و سخاوت باشند.
برای داعیان شایسته نیست که اگر چیزی برای بذل و بخشش ندارند، دست طمع 

نماید که شتر متعلق به  اصرار می ج به سوی دیگران دراز نمایند؛ چراکه پیامبر اکرم
کند که  ا مییه نماد پیدرا با پرداخت قیمتش بخرد و در این رفتار پیامبر این آ سابوبکر

 گوید: می

﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ [الشعراء:  ﴾١٠٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َرّبِ  َ�َ

۱۰۹[. 
خواھم، مزد من جز بر پروردگار  من در مقابل این دعوت ھیچ مزدی ازشما نمی«

 .»جھانیان نیست

                                           
 .۱۹۳رمضان، ص  ، دکتر محمد سعیدفقه السیرة -١
 .۳۶۴القرآن الکریم، ص  يالھجرة ف -٢
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آن به بشارت و انذار مردم  ۀبه واسطگمان برای حامالن ایمان و عقیده که  بی
مایند؛ چراکه پردازند، شایسته نیست که دست نیاز به سوی کسی غیر از خدا دراز ن می

دھند، مخالف و متضاد است و مردم عادت  سوی آن دعوت می این عمل با آنچه به
گویاتر از اند که زبان حال را بیشتر درک کنند و بفھمند؛ چون زبان حال رساتر و  کرده

 زبان گفتاری است.
اند از زمانی شروع شد  ھایی که به آن دچار گردیده ماندگی مسلمانان و مصیبت عقب

که داعیان و کارکنان دین در برابر مادیات سر فرود آوردند و به چیزی غیر از گرفتن 
اندیشیدند و در چنین زمانی بود که کار دعوت به کاری مادی  حق و حقوق خود نمی

فاقد روح و شادابی و درخشندگی است، تبدیل گردید؛ چراکه افراد برای امر به که 
مساجد برای این عمل خود،  ۀگیرند. ھمچنین سخنرانان و ائم معروف حقوق می

 نمایند. ماھیانه حقوق دریافت می
خیزد که در پی آن ترس از خدا و  ای برمی به درستی صدایی که از حنجره

اندازد تا مقداری پول  و نھفته است، با صدایی که طنین میامیدواربودن به رضای ا
پردازد.  کسب نماید، برابر نیست؛ چراکه در مقابل دریافت پول به وعظ و سخنرانی می

اش  وجه نوحهکند به ھیچ  سرایی می اند: آنکه به خاطر دریافت مزد، نوحه از قدیم گفته
بر نیست. به این دلیل تأثیر سخن زنی که فرزندش را از دست داده است، برا ۀبا نوح

 .١اند کم شده است و مردم از راه حق دور مانده
 داعی ھیچ گونه طمعی به اموال مردم ندارد -۱۰

خواھد ایشان را یاری  وقتی پیامبر خدا سراقه را بخشید، سراقه پیشنھاد کرد که می
سفندان من در نماید و گفت: این تیرکش من است، از آن تیری بگیر و بر شتران و گو

 ج ای که نیاز داری برای خود بردار. پیامبر اکرم فالن جا گذر خواھی کرد به اندازه
 .٢فرمود: به آن نیازی ندارم

عالقه باشند، مردم آنھا را دوست  پس ھرگاه داعیان به دارایی و ثروت مردم بی
فر خواھند خواھند داشت و ھرگاه به اموال مردم چشم طمع بدوزند، مردم از آنھا متن

 .٣شد و این درس مھم و آشکاری برای دعوتگران به سوی خداست

                                           
 .۱۴۹ - ۱۴۸، ص معین السیرة -١
 تحقیق احمد محمد شاکر. ۳، ص ۱المسند، ج  -٢
 .۵۸، ص الھجرة النبویة فی ظالل -٣
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 یک سرباز نمونه ۀاحساس وظیف -۱۱
به  سطالب  و علی بن ابی سدر شخصیت ابوبکر صدیق  ج اثر تربیت پیامبر اکرم

شود. ابوبکر وقتی خواست به مدینه ھجرت نماید،  عنوان دو سرباز اسالم آشکار می
از » شتاب مکن شاید خداوند برای تو ھمراھی مقر بدارد: «او گفت به ج پیامبر اکرم

نمود و برای این منظور دو  ریزی و آمادگی پیدا می آن وقت ابوبکر برای ھجرت برنامه
داد تا به عنوان مرکب برای  شتر خرید و آنھا را در خانه نگاه داشت و علفشان می

رگھای درخت کنار به آنھا ه از بھجرت آماده شوند و در روایت بخاری آمده است ک
 داد. می

نمود و او کسی بود که برای اداره  ابوبکر با ھوشیاری خاص خود، مسائل را درک می
دانست که لحظه ھجرت دشوار است و  اسالمی تربیت شده بود و می ۀو رھبری جامع

سفر را  ۀقھجرت را فراھم کرده بود و آذو ۀناگھان فرا خواھد رسید بنابراین، قبًال وسیل
 گمارده و مقرر داشته بود. ج اش را برای خدمت به پیامبر اکرم مرتب نموده و خانواده

دستور خداوند مبنی بر ھجرت به مدینه را به اطالع  ج ھنگامی که پیامبر اکرم
در این  ل رساند، از چشمان او از شدت خوشحالی اشک جاری شد. عایشه سابوبکر

دانستم که کسی از خوشحالی گریه  گوید: سوگند به خدا که قبل از آن روز نمی مورد می
کرد، به راستی این اوج  کند تا آنکه در آن روز ابوبکر را دیدم که از شادی گریه می می

 .شادی انسان است که به گریه تبدیل شود ھمان طور که شاعر در این مورد گفته است!

 احلبيب بانه ورد الكتاب من
 

 سيزورنی فاستعربت اجفانی 
 

ین ھنگام اشک ای آمد که به زودی او به دیدارم خواھد آمد، در ا از دوست نامه«
 .»از چشمھایم جاری شد

 غلب الرسور علی حتی اننی
 

 من فرط ما قد رسنی ابكانی 
 

 .»س که خوشحال شدم، به گریه افتادمشادی بر من غالب شد تا آن جا که از ب«

 عاده كيا عني صار الدمع عند
 

 ني من فرح و من احزانیـتبك 
 

و ھم از  ای چشمی که اشک ریختن برایت عادت شده است، ھم از شادی«
 .»نمایی غمھای من گریه می

آور پروردگار جھانیان  دانست کسی که رفیق سفر او است، پیام می سابوبکر صدیق 
اش را فدای سرور و رھبر و دوستش (محمد) نماید؛ پس در این  است و او باید زندگی
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جھان چه موفقیتی باالتر از این وجود خواھد داشت که از میان تمام مردم روی زمین 
ھمراھی سرور بشریت برگزیده شده و از میان ھمه ھمراھان، تنھا ابوبکر صدیق برای 

 .١است
 از طرفی مفاھیم محبت در راه خدا در خوف و ھراس ابوبکر در غار نمود پیدا

 ترسد که مبادا مشرکان آنھا را ببینند و بدین صورت ابوبکر صدیق کند؛ چرا که او می می
وقتی الگویی قرار گرفت که شایسته است یک سرباز راستین دعوت با رھبر امین خود 

گونه از به خطر افتادن زندگی او  نماید، چنین باشد و این حاصره میخطر او را م
احساس ترس نماید و نسبت به او دلسوزی کند. اگر ابوبکر در آن وقت از مرگ خود 

دانست اگر مشرکان  شد؛ چون می ترسید در این ھجرت خطرناک ھمراه پیامبر نمی می
. اما او زندگی پیامبر ٢سزای او مرگ خواھد بود به آنھا دست پیدا نمایند، کمترین

دید و احتیاط امنیتی واالی وی در ھجرتش با  اسالم را در خطر می ۀبزرگوار وآیند
گردد که از آن جمله یکی این است که به کسی  پیامبر اکرم در مواضع زیادی آشکار می

است. سؤال که پرسید: این مرد کیست که جلوی تو ھست؟ گفت: این راھنمای من 
کننده گمان برد که منظور ابوبکر، راه است و حال آنکه منظور ایشان راه حق بود و این 

 ٣نمود تا دروغ نگفته باشد گویی استفاده می بیانگر آن است که ابوبکر به موقع از کنایه
 .٤و از طرفی دچار مشکل نگردد

ی دعوت طالب نمونه سربازی صادق و مخلص برا ھمچنین موضع علی بن ابی
اش را فدای رھبر خود نمود؛ زیرا اگر رھبر سالم بماند، دعوت  اسالم است که زندگی

شود. پس کاری که علی در  سالم خواھد ماند و اگر رھبر از بین برود دعوت، سست می
شب ھجرت انجام داد؛ یعنی، خوابیدن بر رختخواب پیامبر، کاری بزرگ بود؛ زیرا 

به این  سجوانان قریش بر سر او فرود بیاید، اما علی رفت که شمشیرھای  احتمال می
توجه نکرد و فقط برای او ھمین بس که پیامبر خدا و نبی امت و رھبر دعوت سال 

 .٥بماند

                                           
 .۱۹۲ – ۱۹۱، ص ۲، ج التربیة القیادیة -١
 .۷۱السیرة النبویة دروس و عبر، سباعی، ص  -٢
 .۲۰۴الھجرة النبویه المبارکه، ص  -٣
 .۲۵۴السیرة النبویة، ابی فارس، ص  -٤
 .۶۸السیرة النبویة، سباعی، ص  -٥
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 شیوه رھبری و تعامل با افراد -۱۲
خدا آشکارا مشاھده در ماجرای ھجرت، محبت عمیق ابوبکر نسبت به رسول 

خویش را  ۀمحبت و عالق ج اب و یاران پیامبر اکرمگونه که سایر اصح گردد؛ ھمان می
به اثبات رساندند و این محبت خدایی برخاسته از دل و با  ج پیامبر اکرم ۀبه سیر

اخالص بود و محبتی منافقانه و براساس مصالح دنیوی نبود. یکی از عوامل مھم این 
ھای واالی رھبری بود که در شخصیت ایشان مشھود  پیوند و دوستی ناگسستنی صفت

کرد تا ھمراھانش  ماند تا یارانش بخوابند، خود را خسته می بود. آری او بیدار می
ماند تا یارانش سیر شوند. ایشان از خوشحالی آنھا خوشحال  استراحت نمایند و گرسنه می

را در  ج مبر اکرمشد؛ پس ھر کس سنت پیا شد و از غمگین بودن آنھا غمگین می می
رفتار با یارانش در زندگی عمومی و خصوصی خود در پیش بگیرد و با مردم در غمھا و 
شادیھایشان شریک گردد و کارش برای خدا باشد، اگر از رھبران و فرماندھان یا 

شود و مسلمانان او را  مسئوالن امت اسالم باشد، بخشی از این محبت، نصیب او می
 است:. و یکی از شاعران لیبی این رویکرد را چنین سروده ١دوست خواھند داشت

 فاذا احب اهللا باطن عبده
 

 ظهرت عليه مواهب الفتاح 
 

ھای خداوند بر اوآشکار  ششاش رادوست داشته باشد، بخ ھرگاه خداوند، بنده«
 .»گردد می

 واذا صفت هللا نيه مصلح
 

 ٢ه باالرواحـباد اليـمال الع 
 

و خالص و فقط برای خدا باشد، بندگان با جان و دل به ا و ھرگاه نیت مصلحی«
 .»کنند گرایش پیدا می

به راستی رھبری موفق است که قبل از ھر چیز بتواند بر جان و قلبھا رھبری کند و 
بتواند قبل از ھر چیز با جان و دل مردم تعامل نماید و به ھر اندازه که رھبر، نیکوکار و 

اندازه سربازانش نیکوکار و مطیع خواھند بود و محبت و مھربانی مطیع باشد، به ھمان 
میان رھبر با لشکریان و سربازان، عاملی مھم و متقابل خواھد بود. آن حضرت قبل از 
ھجرت یارانش ھجرت خویش را آغاز نکردو زمانی ھجرت نمود که جز افراد ناتوان و 

                                           
 .۵۴، ابی فارس، ص الھجرة النبویة -١
 و شاعر، احمد رفیق مھدوی است. ۷، ص ۲فی لیبیا، صالبی، ج  السنوسیةالحرکه  -٢
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 .١نده بودآنھایی که به فتنه مبتال شده بودند، کسی باقی نما
 در مسیر راه مدینه ھمراه کاروانی از قوم خود  ج مسلمان شدن بریده اسلمی -۱۳

ای از دعوت  حقا که مسلمانی که دعوت در ژرفای قلب او رسوخ نموده است، لحظه
ورزد؛ ھرچند شرایط سخت و حاالت  دادن مردم به دین خدا غفلت و سستی نمی

آشفته باشند و احساس امنیت نداشته باشد؛ بلکه ھر فرصت مناسبی را برای رساندن 
در شرایط سخت و دشوار  شمارد. پیامبر خدا، یوسف  دعوت خدا، غنیمت می

 ۀاش را فراموش نکرد و زندگی تاریک در گوش ھای آن، وظیفه زندان و در پشت میله
زندان، او را از دعوت توحید و رساندن آن به مردم و مبارزه با شرک و با پرستش غیر 

 فرماید: نداشت؛ چنانکه خداوند میالله باز

﴿ 
ۡ
ِ  َطَعامٞ  �ِيُكَماقَاَل َ� يَأ وِ�لِهِ  هِۦٓ تُۡرزَقَان

ۡ
تُُ�َما بَِتأ

ۡ
�َِيُكَماۚ َ�ٰلُِكَما  ۦإِ�َّ َ�بَّ�

ۡ
ن يَأ

َ
َ�ۡبَل أ

 ِ � إِّ�ِ تََرۡ�ُت ِملََّة قَۡوٖ� �َّ يُۡؤِمُنوَن ب ٓ ا َعلََّمِ� َرّ�ِ ِ ٱِممَّ َّ�  ِ ُهۡم  �ِخَرةِ ٱَوُهم ب
ُّۡ�َِك  �ََّبۡعُت ٱوَ  ٣٧َ�ٰفُِرونَ  ن �

َ
ِملََّة َءابَآءِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ َما َ�َن َ�َآ أ

 ِ ِ ٱب � َ�ٰلَِك ِمن فَۡضِل  �َّ ٖء ِ ٱِمن َ�ۡ ۡ�َ�َ  �َّاِس ٱَعلَۡيَنا َوَ�َ  �َّ
َ
َ�  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

ۡجنِ ٱَ�َٰ�ِٰحَ�ِ  ٣٨�َۡشُكُرونَ  َتَفّرِ  لّسِ ۡرَ�اٞب مُّ
َ
ِم َءأ

َ
ُ ٱقُوَن َخۡ�ٌ أ ارُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ �َّ  ٣٩ۡلَقهَّ

نَزَل  ۦٓ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ 
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإِ�َّ بَِها ِمن  �َّ

ٓ إِيَّا ۡ�ُۡ�مُ ٱُسۡلَ�ٍٰن� إِِن  ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
َمَر �

َ
ِ أ ۚ َ�ٰلَِك إِ�َّ ِ�َّ َوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱهُ

 َ�َ�ۡ
َ
 .]۴۰-۳۷وسف: ی[ ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱأ
گاه  ۀ(یوسف) گفت: پیش از آنکه جیر« غذایی شما برسد، شما را از تعبیر خوابتان آ

گویم، از چیزھایی است که پروردگارم به من آموخته  خواھم ساخت. اینکه به شما می
گروند و  ام که به خدا نمی است؛ چرا که من از (ورود به) کیش گروھی دست کشیده

اسحاق و یعقوب به روز باز پسین ایمان ندارند و من از آئین پدران خود ابراھیم و 
ام و ما را نسزد که چیزی را انباز خدا کنیم. این لطف خدا است در حق  پیروی کرده

کنند، ای دوستان  مردمان و لیکن بیشتر مردمان سپاسگزاری نمی ۀما و در حق ھم
چیره؟ این معبودھایی که غیر از  ۀزندانی من! آیا خدایان پراکنده بھتراند یاخدای یگان

اید.  ، چیزی جز اسمھائی نیست که شما و پدرانتان آنھا را خدا نامیدهپرستید خدا می

                                           
 .۲۰۵، ص الھجرة النبویة المبارکة -١
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خداوند حجت و برھانی برای آنھا نازل نکرده است. فرمانروایی از آن خدا است و بس. 
خدا دستور داده است که جز او را نپرستید، این است دین راست و ثابت ولی بیشتر 

 .»دانند  مردم نمی
دستور داده است  ج است و خداوند به پیامبرش محمدای مکی  سوره یوسف سوره

تا در دعوت دادنش به سوی خدا از پیامبران و رسوالن پیشین اقتدا نماید. بنابراین 
ایشان در ھجرتش از مکه به مدینه در حالی که مشرکان او را طرد کرده بودند و 

زنده یا مرده بیاورند، جنایتکاران خود را با اموال ھنگفت فریب داده بودند تا سر او را 
وظیفه و رسالت خود را فراموش نکرد. رسول خدا درراھش با مردی مالقات کرد که بریده 

آنھا  ج نام داشت. بریده ھمراه کاروانی از قومش بود. پیامبر اکرم سبن حصیب اسلمی 
ایمان را اجابت نمودند بنابراین،  ج را به اسالم دعوت داد؛ پس آنھا دعوت پیامبر اکرم

 .١آوردند و مسلمان شدند
در راه ھجرتش به مدینه با بریده بن  ج گوید: پیامبر اکرم ابن حجر عسقالنی می

او را به اسالم دعوت داد؛  ج حیب بن عبدالله بن حارث اسلمی برخورد کرد. پیامبر اکرم
و بریده بعد از آن یکی از داعیان  ٢شرکت نمود ج در شانزده غزوه ھمراه پیامبر اکرم

اسلم درھای ھدایت را به روی قومش گشود و آنھا به  ۀاسالم گردید و خداوند به وسیل
فرمود: (قبیله) اسلم را خداوند سالم نگاه دارد و قبیله  ج . پیامبر اکرم٣اسالم گرویدند

 .٤این گفته خداوند استام؛ بلکه  غفار را خداوند بیامرزد، به خدا سوگند، من این را نگفته
به اسالم گرویدند.  ج ھمچنین در راه ھجرت دو سارق توسط پیامبر اکرم -۱۴

شدگان بودند که در نزدیکی مدینه  اسلم معروف به مھانان یعنی توھین ۀاینھا از قبیل
» مھانان«ھایشان را پرسید؛ آنھا گفتند: ما  سکونت داشتند. رسول خدا نام

(گرامیان) ھستید و به آنھا » مکرمان«فرمود: نه بلکه شما  شدگان) ھستیم. (توھین
. و در این جریان اھمیت واالی دعوت در نظر ٥فرمان داد که در مدینه نزد او بیایند

                                           
 .۴۰۵، ص ۱شرح المواھب، ج  – ۵۹، ابی فارس، ص ة النبویةالھجر -١
 .۱۴۶، ص ۱االصابه، ج  -٢
 صحیح االسناد. ۶۹۸۱شمارۀ  ،۹۲، ص ۴المستدرک علی الصحیحین، ج  -٣
 .۹۸۶شمارۀ  ،۳۲۸، ص ۱الجامع الصغیر، ج صحیح  -٤
 .۲۸۹، ص ۲۰الفتح الربانی، ساعاتی، ج  -٥
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شود که او در راھش فرصت را غنیمت شمرد و آن دو سارق  روشن می ج پیامبر اکرم
ن این دو با اینکه به زندگی را به اسالم دعوت داد و آنھا مسلمان شدند و اسالم آورد

ھا به سرعت به  ھمراه با چپاول و غارت خوی گرفته بودند، دلیلی بر این است که انسان
آورند به شرطی که کسی صادقانه وبا اخالص آن را عرضه دارد و وجود  حق روی می

نام این دو  ج شنونده و مخاطب از ھواپرستی و منحرف خالی باشد و اینکه پیامبر اکرم
شدگان) تغییر داد، دلیلی بر  (اکرام» مکرمان«شدگان) به  (توھین» مھانان«دزد را از 

ورزید و توجه داشت و  ھا اھتمام می این است که آن حضرت به آوازه و حیثیت مسلمان
کرد تا این گونه آنھا را گرامی بدارد و معنویات آنھا را باال  احساسات آنھا را رعایت می

انسان از نظر معنوی پیشرفت نماید، موجب رشد وترقی شخصیت او  ببرد؛ چراکه ھرگاه
شود تا ھمه نیروھایش را در  رود و آماده می نماید و به جلو می گردد و پیشرفت می می

 .١راه خیر و رستگاری صرف نماید
 در راه ھجرت  ج طلحه و زبیر و دیدار با پیامبر اکرم -۱۵

با زبیر  ج تفاق افتاد، این بود که پیامبر اکرماز جمله آنچه در راه ھجرت به مدینه ا
بن عوام و مسلمانان تاجری که از شام برگشته بودند، مالقات کرد. براساس آنچه 

 ٢ھای سفیدی اھدا نمود و ابوبکر، لباس ج بخاری ذکر کرده است، زبیر به پیامبر اکرم
آمد،  ھا که از شام میو براساس روایت سیره نگاران طلحه بن عبیدالله نیز در راه با آن

 .٣ھای سفیدی اھدا نمود دیدار کرد و او به آنھا لباس
 کینه اھمیت عقیده و دین در زدودن دشمنی و -۱۶

درست و سالم و دین بزرگ اسالم اھمیت و نقش بزرگی در دور کردن  ۀعقید
 ۀھا و ایجاد ھمدلی ومحبت دارد و این نقشی است که غیر از عقید دشمنیھا و کینه

توان در متحد  تواند آن را ایفا کند و مصداق واقعی آن را می سالم عامل دیگری نمی
ھایی را که تا روزگار  اوس و خزرج ذکر نمود که بر این اساس آثار جنگ ۀشدن قبیل

خونھا و انتقامھای زیادی را در مدت کوتاھی  ۀزیادی ادامه داشت، از بین برد و پروند
یعت بر آن مختومه و برای ھمیشه بست و نیز آثار عقیده به محض تمسک به عقیده و ب

                                           
 .۱۷۸، ص ۳التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۴۹۵، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢
 .۱۸۱صحیح السیرة النبویة، ص  -ھمان  -٣
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در وجود انصار تحولی شگفت آفرید؟ آنھا با آغوشی باز از مھاجران استقبال کردند و با 
شود و  آن خیلی کم یافت می ۀآنھا برادری و اخوت برقرار کردند. به صورتی که نمون

شود و در دنیا اندیشه  ال زده میانگیزد و مث محبت و برادری آنھا ھمواره شگفتی بر می
ھا  اسالم صاف و خالص در وجود انسان ۀعقید ۀیا شعاری دیگر وجود ندارد که به انداز

کارساز باشد و از اینجا راز تالش ھمیشگی دشمنان برای ضعیف کردن این عقیده و 
یابیم و به این موضوع متوجه  ھا را در می کاستن از تأثیر آن در وجود مسلمان

گردیم که آنھا چرا ھمواه به تأیید و خوب نشان دادن فریادھای نژادی و وطنی و  می
 .١دھند کوشند و آن را به عنوان جایگزین عقیده درست ارائه می قومی و غیره می

مؤمنان  ج احساس شادی و سرور مھاجران و انصار از رسیدن پیامبر اکرم -۱۷
و سالم رسیدن او  ج مھاجر و انصاری که ساکن مدینه بودند، چنان به قدوم پیامبر اکرم

ھا بیرون آمدند و مردان دست از کار کشیدند.  خوشحال شدند که زنان و کودکان از خانه
یھودیان مدینه ھرچند در ظاھر در این شادی با ساکنان مدینه مشارکت داشتند، اما در 

ن خود از رھبری جدید آزرده و ناراحت بودند، اما شادی مؤمنان با دیدن حقیقت در درو
آنھا را از تاریکیھا نجات داد و به  ج جای تعجب ندارد؛ چراکه پیامبر اکرم ج پیامبر اکرم

فرمان پروردگارشان به سوی نور و راه راست ھدایت نمود و نیز از موضع یھودیان نباید 
ای مسلط بودند و نه از نظر حکومتی،  نه در جامعه تعجب کرد؛ چون ملتی بودند که

آورند و کسی که مانع  دارای قدرت و نیرویی بودند بنابراین، به نفاق و چاپلوسی روی می
ھا گردد و نگذارد که آنھا اموال مردم را به نام قرض از دستشان  فرمانروایی آنھا بر ملت

شوند  ورت بریزند، بر او خشمگین میبیرون کنند و خون مردم را به نام خیرخواھی و مش
اند و یھودیان ھمواره بر ھر کسی که  او را در دل دارند و آنھا به این معروف ۀو کین

اند و بر اثر کینه و خشم دست به  آنھا آزاد نماید، خشمگین ۀھا را از زیر لطم بخواھد ملت
ورند؛ چراکه آئین و آ زنند؛ سپس اگر بتوانند به ترور روی می چینی و دسیسه می توطئه

 .٢ن بر این پایه و اساس استوار استخو و سرشت آنا
 مقایسه بین ھجرت و اسراء و معراج -۱۸

ای انجام گرفت تا الگو و  و مھاجران براساس اصول و شیوه ج ھجرت پیامبر اکرم

                                           
 .۲۰۵الھجرة النبویة المبارکه، ص  -١
 .۳۶۷الھجرة فی القرآن الکریم، ص  – ۴۳ص  السیرة النبویة، سباعی، -٢
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ای در این زمینه تحقق یابد و مسلمانان بر شیوه و راھی شناخته شده حرکت  اسوه
آن ھجرت کند؛  ۀبه وسیل ج بنابراین، خداوند براق را نفرستاد تا پیامبر اکرمنمایند 

در روز ھجرتش از ھر  ج ھمان گونه که در شب اسراء اتفاق افتاد با اینکه پیامبر اکرم
زمان دیگری به براق نیازمندتر بود؛ چون قریشیان در زمان ھجرت در کمین او بودند 

را  ج جود ندارد و اگر در جریان ھجرت، پیامبر اکرمو در شب اسراء کمین و تعقیبی و
کردند وحکمت در این مورد، والله  کردند، خود را با کشتن او راحت می دستگیر می

ای از  ای طبیعی از مراحل تحول دعوت و وسیله اعلم، این است که ھجرت مرحله
نبود؛ بلکه  ج ھای گسترش و تبلیغ دعوت بود و مخصوص پیامبر اکرم ترین وسیله مھم

 اند. سایر مؤمنان به آن موظف
ھمچنین اسالم، دوستی بین مھاجران و آنانی که توانایی ھجرت را داشتند، اّما به 

 .١دالیل گوناگون از ھجرت سرپیچی نمودند را قطع نمود
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� وَ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ ِينَ ٱَءاَوواْ وَّ َءاَمُنواْ َولَۡم ُ�َهاِجُرواْ َما لَُ�م  �َّ
ٰ  نّمِن َوَ�َٰيتِِهم مِّ  ٍء َح�َّ ْۚ �ِن َ�ۡ وُ�مۡ ٱ ُ�َهاِجُروا  �َّۡ�ُ ٱَ�َعلَۡيُ�ُم  ّ�ِينِ ٱِ�  ۡستَنَ�ُ

ٰ قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞقۗ وَ  ُ ٱإِ�َّ َ�َ  .]۷۲[األنفال:  ﴾٧٢بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ
راه  در  اند و با جان و مال خود اند و مھاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«

اند، برخی از  اند و یاری نموده اند و کسانی که مھاجران را پناه داده خدا جھاد نموده
اند  اند و لیکن مھاجرت ننموده آنان یاران برخی دیگراند و اما کسانی که ایمان آورده
کنند. اگر به سبب دینشان از  والیتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مھاجرت می

و یاری خواستند، کمک و یاری بر شما واجب است؛ مگر زمانی که شما کمک 
بیند آنچه  مخالفان آنان گروھی باشند که میان شما و ایشان پیمان باشد. خداوند می

 .»کنید را که می
اما سفر اسراء و معارج سفر بزرگداشت و تقدیر از جانب خداوند عز و جل برای 

گ ھای بزرگ خود را به  ات و نشانهاه نماید و آیپیامبرش بود تا او را از عالم غیب آ
اونشان بدھد؛ پس سفر از اول تا آخر معجزه و مشاھده امور پنھان و غیبی است 

                                           
 .۳۶۵الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
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آن با ھدف نھایی آن ھمگون و مشابه باشد. عالوه بر  ۀبنابراین، مناسب بود که وسیل
به چنین اختصاص داشت و آرزوی رسیدن و نیل  ج این سفر، اسراء به پیامبر اکرم

پایه و بنیاد است بنابراین، از مسلمانان خواسته نشده است که به  سفری، آرزویی بی
در آن سفر اقتدا کنیم و درصدد رسیدن به آن برآییم. بنابراین، سفر  ج پیامبر اکرم

 .١ترین شیوه ممکن انجام گرفت اسراء و معراج به مناسب
 در گسترش دعوت ج سنت تدریجی پیامبر اکرم -۱۹

ھای اول انصار مالقات کرد، کاری جز  ھا ودسته وقتی با طلیعه ج پیامبر اکرم
تشویق آنھا به اسالم و خواندن قرآن برای آنھا نکرد، اّما وقتی برای بار دوم نزد 

ھا بیعت کرد و این را بیعت  ھا و اخالق و خوبی آمدند، با آنھا بر عبادت ج پیامبراکرم
 .٢دوم بر جھاد و یاری کردن و پناه دادن بیعت نمودند ۀنامند و در بیعت عقب نساء می

الزم به یادآوری است که بیعت جنگ جز بعد از دو سال کامل انجام نشد؛ یعنی، 
بعد از آماده نمودن کامل مسلمانان که دوسال کامل به طول انجامید و این گونه کار به 

ه دعوت از روز اول بر آن صورت تدریجی انجام پذیرفت؛ به صورتی که با روش تربیتی ک
 .٣حرکت کرده بود، ھماھنگ بود

و آن روشی است که خداوند، پیامبرش را به پایبندی به آن رھنمود کرده است. در 
اول با انصار که تازه به اسالم گرویده بودند، بر اسالم به عنوان یک عقیده و  ۀبیعت عقب

دوم با انصار بر حمایت دعوت  ۀشیوه زندگی و قانونی تربیتی بیعت کرد و در بیعت عقب
زحمات آنان فرا  ۀھای خطیر جامعه اسالمی که نتیج و برعھده گرفتن مسئولیت

رفته بود، بیعت نمود. این دو بیعت عالوه بر ھای آن سخت و قوت گ رسیده بود و پایه
تربیتی دعوت اسالمی، مکمل یکدیگر نیز ھستند. بیعت اول ضمانتی  ۀضمانت برنام

است برای بیعت دوم که حامل امر اول جنگ است و بسان حصاری است که این بیعت 
م را کند. آری، بیعت برای جنگ بعد از دو سال که آنھا اسال تضمین شده را حمایت می

به عنوان دین خود اعالم کردند، انجام شد و از آنان بعد از پذیرش اسالم بر جنگ 
 بیعت گرفته نشد.

                                           
 با اندکی تصرف. ۱۰۴ – ۱۰۳، محمد سیدالوکیل، ص جتأمالت فی سیرة الرسول  -١
 .۲۰۲، ص الھجرة النبویة المبارکة -٢
 .۱۱۹، محمد توفیق، ص ء المجتمع االسالمی فی عصر النبوةبنا -٣
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بیعت برای جنگ زمانی صورت گرفت که آنان از نظر تعداد کامل گردیدند و 
شود که بیعت  شایستگی بیعت را پیدا نمودند و مورد اعتماد قرار گرفتند و مالحظه می

روز با ھیچ مسلمانی انجام نشده بود و زمانی بیعت برای جنگ گرفته جنگ قبل از آن 
کردند، پایگاه مناسبی که  شد که دعوت میان انصار و در سرزمینی که در آن اقامت می

کنند را یافت؛ چراکه مکه به خاطر وضعیتی که داشت، در  جنگجویان از آن حرکت می
 .١آن وقت برای جنگ مناسب نبود

برای بندگانش چنین اقتضاء کرده بود که وظیفه جنگ و مبارزه را رحمت الھی نیز 
آنھا نگذارد؛ چراکه در صورت  ۀتا قبل از فراھم شدن سرزمینی اسالمی بر عھد

بود که در آن جای  مھیاشدن چنین سرزمینی آن سرزمین برای آنان بسان پایگاھی می
 .٢اراالسالم بودبردند و مدینه منوره اولین د گرفتند و به آن پناه می می

داد و مفاد بیعت عقبه  اول را ایمان به خدا و پیامبرش تشکیل می ۀمفاد بیعت عقب
ھای اصلی آن بود و  دوم عالوه بر موارد بیعت عقبه اول ھجرت و جھاد نیز از شاخص

با سه عنصر ایمان به خدا، ھجرت و جھاد، وجود اسالم در واقعیتی اجتماعی و گروھی 
 معنا و داد، ھجرت بی ر گروھی نبود که مسلمانان مھاجر را پناه میتحقق یافت و اگ

 گردید. مفھوم می
 فرماید: ابراین، خداوند متعال میبن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� وَ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ ِينَ ٱَءاَوواْ وَّ َءاَمُنواْ َولَۡم ُ�َهاِجُرواْ َما لَُ�م  �َّ
ْۚ �ِن  نّمِن َوَ�َٰيتِِهم مِّ  ٰ ُ�َهاِجُروا ٍء َح�َّ وُ�مۡ ٱَ�ۡ  �َّۡ�ُ ٱَ�َعلَۡيُ�ُم  ّ�ِينِ ٱِ�  ۡستَنَ�ُ
ٰ قَۡو� بَ  ُ ٱۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞقۗ وَ إِ�َّ َ�َ  .]۷۲[األنفال:  ﴾٧٢بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  �َّ

اند و با جان و مال خود در راه خدا  اند و مھاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«
اند، برخی از آنان یاران  کسانی که (مھاجران را) پناه دادند و یاری نموده اند و جھاد نموده

اند، والیتی در  اند و لیکن مھاجرت ننموده برخی دیگرند و اما کسانی که ایمان آورده
کنند. به سبب دینشان از شما کمک و یاری  برابرآنان ندارند تا آن گاه که مھاجرت می

خواستند و کمک ویاری بر شما واجب است؛ مگر زمانی که مخالفان آن گروھی باشند که 

                                           
 .۱۲۳ – ۱۲۲ھمان، ص  -١
 .۱۷۲، بوطی، ص فقه السیرة -٢
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 .»کنید بیند آنچه را که می باشد. خداوند میمیان شما و ایشان پیمان 
 فرماید: و خداوند متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْولُواْ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ِمنُ�ۡمۚ َوأ

ُ
ْ َمَعُ�ۡم َفأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَهاَجُروا َءاَمُنوا

رَۡحامِ ٱ
َ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب  ۡ�

َ
ِۚ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ۢ ٍء َعلِيُم  ﴾٧٥بُِ�ّلِ َ�ۡ

 .]۷۵[األنفال: 
اند و با شما  اند و مھاجرت کرده و کسانی که پس از (نزول این آیات) ایمان آورده«

شما ھستند و کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی  ۀاند، آنان از زمر جھاد نموده

گاه ا برای برخی دیگر سزاوارترند در کتاب خدا. بی  .»ز ھر چیزی استگمان خداوند آ
و یارانش به مدینه  ج و بیعت جنگ، آخرین مقدمه برای ھجرت پیامبر اکرم

گردید و با این بیعت، اسالم وطن خود را که داعیان حق براساس حکمت  محسوب می
ھای مجاھد حق اولین بار به جھاد  نمودند و دسته و اندرز نیکو طی طریق می

 .١خدا را حاکم گردانید، یافتبرخاستند و دولت اسالمی که شریعت 
 فدایی بزرگ در راه خدا  ھجرت قربانی و جان -۲۰

جان فدایی و قربانی بزرگی » بلد امین«و یارانش از شھر و  ج ھجرت پیامبر اکرم
سوگند به خدا که تو بھترین سرزمین «بود که پیامبر آن را این گونه تعبیر کرده است: 

دارد و اگر من از دامن تو  سرزمینھا بیشتر دوست میخدا ھستی و خداوند تو را از ھمه 
و از عایشه روایت است که گفت: وقتی » ٢رفتم شدم، بیرون نمی بیرون کرده نمی

به مدینه آمد، مدینه وباخیزترین سرزمین خدا بود و در وادی آب لجن  ج پیامبر اکرم
یماری را از پیامبرش سرازیر بود! بنابراین، اصحاب پیامبر بیمار شدند و خداوند این ب

گوید: ابوبکر و عامر بن فھیره و بالل در یک خانه بودند؛ آنھا تب  دور داشت. عایشه می
اجازه خواستم که به عیادت آن بروم و این قبل از فرض  ج داشتند. من از پیامبر خدا

داند. من به ابوبکر  شدن حجاب بر ما بود و آنھا چنان تب شدیدی داشتند که خدا می
 پدر جان حالت چه گونه است؟ گفت: دیک شدم و گفتمنز

 هـاهل كل امری مصبح يف
 

 لهـنع كموت ادنی من رشاـوال 
 

از بند کند، در حالی که مرگ  اش صبح را آغاز می ھر انسانی در میان خانواده«
                                           

 .۱۹۹ – ۱۹۸الغرباء االولون، ص  -١
 .۳۹۲۵شمارۀ  ،۷۲۲، ص ۵الترمذی، کتاب المناقب، باب فضل مکه، ج  -٢
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 .»تر است نعلین به او نزدیک
گوید.  شود که پدر چه می گوید: گفتم سوگند به خدا که دانسته نمی عایشه می

حالت چه گونه است ابن عامر؟ سپس به عامر بن فھیره نزدیک شدم، به او گفتم: تو 
 گفت:

 موت قبل ذوقهـجدت اللقد و
 

 جبان حتفه من فوقهـان ال 
 

 .»آید انسان بزدل از باالی سرش می مرگ را قبل از چشیدن آن یافتم، مرگ«

 كل امری جماهد بطوقه
 

 ی جلده بروقهـكالثور حيم 
 

با شاخ خود از کند، مانند گاو که  ھر انسانی با تمام قدرت و توان خود تالش می«
 .»کند پوستش دفاع می

 گوید، گفتم: به خدا سوگند متوجه سخنان عامر نشدم. عایشه می
داد  خدا به پھلو تکیه می ۀشد، کنار خان وقتی تبش قطع میگوید: بالل  عایشه می

 خواند: دای بلند این اشعار را میوبا ص

 اال ليت شعری هل ابيتن ليله
 

 جليلبواد وحولی اذخر و 
 

 نه!ـهل اردن يوماً مياه جمو
 

 طفيلشامه وهل يبدون لی و 
 ج

در حالی که  شود شبی را در وادی مکه بگذرانم؛ دانستم که می ای کاش، می«
 .؟!»و جلیل اطرافم را گرفته باشند گیاھان خوشبوی اذخر

شود که بر سر آبھا مجنه بروم و آیا بار دیگر شامه و طفیل  و آیا روزی می
 .شوند؟! ھای مکه) برای من نمودار می (کوه

خداوند، «را از این ماجرا باخبر نمودم، او فرمود:  ج گوید: من پیامبر اکرم عایشه می
مکه وحتی بیشتر برای ما محبوب بگردان و از بیماریھا این شھر را  ۀمدینه را به انداز

 .١»بای مدینه را به جحفه منتقل فرمااش برکت بده و تب و و حفاظت نما و به وزن و پیمانه
ھا از تب درامان  را پذیرفت و بعد از آن مسلمان ج خداوند، دعای پیامبر اکرم

ھای مختلف به  امن برای مسلمانانی گردید که از محیط و وطنماندند و مدینه مکانی 
 .٢کردند آن ھجرت می

                                           
 .۶۳۷۲بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء و الوجع، شماره  -١
 .۳۱۰،ص ۲، ج التربیة القیادیة -٢
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نماید: روایت شده است که  ھای ام معبد را جبران می پیامبر اکرم خوبی -۲۱
ای از  گوسفندان ام معبد زیاد شدند و زاد و ولد آنان زیاد شد تا اینکه او گله

ابوبکر از آن جا گذشت؛ پسر ام معبد او را گوسفندانش را برای فروش به مدینه آورد. 
شناخت؛ پس به مادرش گفت: مادر این ھمان مردی است که با فرد با برکت ھمراه 
بود. ام معبد به سوی ابوبکر بلند شد و گفت: ای بنده خدا، مردی که ھمراه تو بود، 

و پیامبر دانی که او کیست؟ گفت: نه. ابوبکر گفت: ا کیست؟ ابوبکر گفت: آیا تو نمی
به او غذا  ج برد. پیامبر اکرم ج خداست، آنگاه ابوبکر، ام معبد را خدمت پیامبر اکرم

داد و به او چیزھایی بخشید و در روایتی آمده است: ابوبکر گفت: ام معبد ھمراه من 
 ج نشینان به پیامبر اکرم آمد و مقداری کشک و از کاالھای بادیه ج نزد پیامبر اکرم

گوید: آنچه  به او لباس و چیزھایی دیگر بخشید. راوی می ج یامبر اکرمھدیه داد و پ
ذکر کرده است که او و  الوفاءصاحب دانم، این است که ام معبد مسلمان شد و  می

 .١شوھرش ھجرت کردند و برادرش مسلمان شد و روز فتح مکه به شھادت رسید
گوید: وقتی  می سیابو ایوب انصاری و مواضع جاودان او: ابوایوب انصار -۲۲

ایوب در  در خانه ما اقامت گزید، او در قسمت پایین ساکن شد و من و ام ج پیامبر اکرم
باالی خانه سکنی گزیدیم. من به رسول خدا گفتم: ای پیامبر خدا! پدرو مادرم فدایت 

پسندم که تو در قسمت پایین خانه زندگی کنی و من در قسمت  باد، من این را نمی
کونت گزین و ما در قسمت پایین آن باالی آن. بنابراین تو در قسمت باالی آن س

تر  آیند راحت کنیم. فرمود: ای ابوایوب برای ما و کسانی که به نزد ما می سکونت می
آب ما شکست؛ من و  ۀگوید کوز است که در قسمت پایین سکونت داشته باشیم. می

 ج اکرم ایوب با چادری که جز آن لحافی نداشتیم به خاطر ترس از اینکه مبادا بر پیامبر ام
خشک نمودن آن آب آغاز  آبی بچکد و موجب آزار ایشان را فراھم آورد، به

 .٢»نمودیم می
 جدید  ۀو امر به معروف و نھی از منکر در جامع سھجرت علی -۲۳

بودند به صاحبانشان برگرداند  ج ھایی را که نزد پیامبر اکرم علی بعد از آنکه امانت
دو یا سه شب گذشته بود، در قبا به او پیوست.  ج اکرمو بعد از اینکه از رسیدن پیامبر 

                                           
 .۱۹۰ – ۱۸۹، ص ۱شھبه، ج السیرة النبویة، ابی  -١
 .۲۲۰، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
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به مدینه  ج علی در قبا دو شب اقامت کرد. سپس روز جمعه به ھمراه پیامبر اکرم
رفت و علی در مدت اقامت خود در قبا، زن مسلمانی را که شوھر نداشت، مشاھده کرد 

زند و زن به سوی  ا میخانه او ر ۀآید و درواز و دید که فردی نیمه شب نزد این زن می
دھد و این زن، آن را  رود و آن مرد چیزی که به ھمراه دارد، به این زن می او بیرون می

گوید: در مورد این مرد مشکوک شدم بنابراین، به آن زن گفتم: ای  گیرد. علی می می
 آیی و او به تو  زند و تو بیرون می ات را می کنیز خدا! این کیست که ھر شب در خانه

دانم آن چه ھست؟ در حالی که تو زن مسلمانی ھستی که  دھد که من نمی چیزی می
داند که من زنی ھستم و  شوھر نداری؟ آن زن گفت: این سھل بن حنیف است. می

شکند و  رود و آنھا را می ھای قوم خود می کسی را ندارم بنابراین، ھنگام غروب نزد بت
به جای ھیزم استفاده کن. بنابراین، بعدھا وقتی گوید که از آن  آورد و می برای من می

 .١ستود سھل بن حنیف نزد علی در عراق درگذشت، علی این شاھکار او را می
 تحول در تاریخ زندگی ۀنقط ج ھجرت پیامبر اکرم -۲۴

ترین رخدادی است که  مکرمه به مدینه منوره بزرگ ۀاز مک ج ھجرت پیامبر اکرم
زیست و  ھای آن را که با آن می مجرای تاریخ را تغییر داد و مسیر زندگی و برنامه

ھا و اخالق و رفتار برای  ھا و عادت ھا و عرف ھایی که به صورت قوانین و نظم شیوه
خردی و گمراھی و  و بیھا و علم و شناخت و جھالت  ھا و عقاید و عبادت افراد و گروه

 .٢ای برای زندگی بودند، را عوض کرد ھدایت و عدالت و ستم برنامه
 ھای پیامبران الھی است جرت از سنتھ -۲۵

چیز تازه و نو  ج ھجرت در راه خدا سنتی دیرینه است و ھجرت پیامبرمان محمد
از  ج پیامبر اکرمھایشان نبود. اگر  پیدایی در زندگی پیامبران برای یاری کردن عقیده

وطن و زادگاھش به خاطر دعوت و حفظ آن و ایجاد محیطی آباد که دعوت را 
ھای خود  کند، ھجرت نمود، برادران پیامبر او بیش از وطن پذیرد و از آن دفاع می می

اند؛ زیرا  ھایی که سبب ھجرت پیامبر ما گردید، ھجرت کرده به خاطر ھمین انگیزه
پیشرفت و گسترش آن نیست؛  ۀزمینی که نه تنھا یاری دھندباقی ماندن دعوت در سر
کند تا در  نماید و بسا آن را وادار می کند و حرکت آن را فلج می بلکه مسیر آن را کج می

                                           
 .۴۲۱، ص ۲محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون، ج  -١
 .۴۲۳، ص ۲ھمان، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٠٤

 

ھایی از  برد و قرآن کریم نمونه ای بسیار تنگ و کوچک بماند، دعوت را از بین می دایره
ته را برای ما بیان کرده است تا به ھای گذش ھجرت پیامبران و پیروانشان از امت

ھا برای ما آشکار گردد تا انسان مؤمن  ھای خدا در مورد دعوت روشنی یکی از سنت
برای ھمیشه وقتی خواستند او را از ایمان و عزتش دور سازند و به او توھین نمایند و 

ھا  از درس. این برخی ١بر جوانمردی و ارزش او تجاوز نمایند، به این سنت عمل نمایند
خوانندگان  ۀنماییم و بقیه آن را بر عھد و آموختنیھایی بودند که به ذکر آن اکتفا می

ھای زیادی از این رخداد بزرگ استنباط  ھا و آموختنی گذاریم؛ چرا که درس می
 گردد. می

                                           
 .۱۷۵الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١



 
 
 
 

 فصل دوم 
ستایش مهاجران و نوید و مژده به آنان و هشدار و وعید برای 

 متخلفان هجرت

از مکه به مدینه به عنوان نقطه تحول در تاریخ مسلمانان  ج ھجرت پیامبر اکرم
شود. مسلمانان قبل از ھجرت،  ترین رخداد در تاریخ دعوت اسالمی شمرده می مھم

پرداختند بدون اینکه دارای  امتی بودند که به دعوت مردم به سوی پروردگار می
حکومت و کیانی سیاسی باشند تا به حمایت داعیان بپردازد و اذیت و آزاری که 

 رساندند، از آنھا دور نماید. دشمنانشان به آنھا می
در اما بعد از ھجرت، دولت دعوت شکل گرفت. این دولت که گسترش اسالم را 

فرستاد  عربی و خارجی از آن به عھده گرفته بود، داعیان را به شھرھا می ۀداخل جزیر
و ضامن دفاع از آنھا و حمایت از ھر نوع تجاوزی که ممکن بود، بر آنھا انجام گیرد، 

 .١بود؛ گرچه این حمایت و دفاع به درگیری و جنگ منجر شود
جایگاه مھمی دارد؛ چنانکه  از طرفی ھجرت نبوی در فھمیدن قرآن و علوم آن،

اند، بر این اساس که آیات مکی، آیاتی ھستند   علما میان آیات مکی و مدنی فرق گذاشته
اند حتی  اند و مدنی آیاتی ھستند که بعد از ھجرت نازل شده که قبل از مکه نازل شده

  :ند ازاگر در خارج از مدینه نازل شده باشند واین موضوع فوائدی دارد که برخی عبارت
ھای دعوت  ھای قرآن کریم و استفاده از آن در روش لمس و درک کردن شیوه -۱

 سوی خدا. به
گاھی یافتن از زندگی و سیره پیامبر اکرم -۲ ؛ چراکه ٢از خالل آیات قرآنی ج آ

دارای اھمیتی زیاد است و قرآن کریم، مؤمنان را برای  ج ھجرت پیامبر اکرم

                                           
 .۱۳، دکتر محمد ابوفارس، ص الھجرة النبویة -١
 .۵۹علوم القرآن، قطان، ص  يمباحث ف -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٠٦

 

گوناگونی برانگیخته و تشویق نموده  ھای ھجرت کردن در راه خدا به شیوه
کند و گاھی به مھاجران  ھای نیکو ستایش می است؛ گاھی مھاجران را با صفت

نماید و  اند، تھدید می دھد و گاھی کسانی را که ھجرت نکرده نوید و مژده می
 .١دھد به آنان ھشدار می

 های پسندیده ستایش مهاجران با صفت :نخست
ھایی پسندیده و متمایز ستوده  را در قرآن کریم با صفتخداوند متعال مھاجران 

است؛ چون آنھا از سرزمین خود بیرون کرده شدند و اموال خود را از دست دادند. 
اذیت و آزار و ستم و برخورد بد خویشاوندان آنھا در مکه آنان را مجبور کرد تا مکه را 

پروردگارا ما الله است؛  :گفتند ترک نمایند و عامل اصلی اخراج آنان از مکه این بود که
 .٢ترین صفتھای متمایز مھاجران عبارتند از: پس مھم

 اخالص -۱
 خداوند متعال فرموده است:

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

ھمچنین غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
را خواھند و خدا و پیغمبرش  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودی او را می رانده شده

 .»دھند، اینان راستانند یاری می

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ﴿الھی:  ۀفرمود نماید  بر این داللت می .]٨[الحشر:  ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا �َّ
 .٣اند که آنھا فقط برای طلب رضا و خشنودی خدا از خانه و کاشانه خود بیرون آمده

 صبر -۲
خداوند آنان را به خاطر آن ھای مھاجران و اخالق متمایز آنھا که  یکی از دیگر صفت

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می ستوده است، صبر و بردباری است؛

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  �ِ ْ ِ ٱَهاَجُروا ْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ�  �َّ ۡ�َياٱِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا ۡجُر  �ُّ
َ
ۖ َوَ� َحَسَنٗة

                                           
 .۸۴الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 با اندکی تصرف. ۸۵ھمان، ص  -٢
 .۸۶ھمان، ص  -٣



 ٦٠٧  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

ْ َ�ۡعلَُمونَ  �ِخَرةِ ٱ ۚ لَۡو َ�نُوا ُ�َ�ۡ
َ
ِ ٱ ٤١أ ُونَ  ينَ �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ وا [النحل:  ﴾٤٢َصَ�ُ

۴۱-۴۲[. 
کسانی که برای خدا ھجرت کردند، پس از آنکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در این «

 .»تر است، اگر بدانند ش اخروی بزرگدھیم و پادا دنیا جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می
 فرماید: و خداوند می

ْ إِنَّ َر�ََّك ِمۢن ُ�مَّ ﴿ ٓوا ْ َوَصَ�ُ ْ ُ�مَّ َ�َٰهُدوا ْ ِمۢن َ�ۡعِد َما فُتُِنوا ِيَن َهاَجُروا إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ
 .]۱۱۰[النحل:  ﴾١١٠َ�ۡعِدَها َلَغُفورٞ رَِّحيمٞ 

سپس بدان ای محمد که پروردگار تو نسبت به کسانی که مورد شکنجه و آزار قرار «
مودند، شکیبایی ورزیدند دارای مغفرت و مرحمت بسیاری گرفتند و بعد از آن جھاد ن

 .»ستا

 صداقت و راستی -۳
ای که خداوند به خاطر آن مھاجران را ستوده است،  از جمله صفتھای پسندیده

 فرماید: تی است. خداوند متعال میصدق و راس

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

ھمچنین غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
خواھند و خدا و پیغمبرش را  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودی او را می شده رانده

 .»دھند، اینان راستانند یاری می

وَن ﴿ :گوید بغوی در تفسیر خودش می َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

ِٰدقُونَ ٱ تاده گفته است این یعنی در ایمان خود صادق ھستند. ق .]٨[الحشر:  ﴾ل�َّ
اند و به محبت و عشق خدا  ھای خود را ترک کرده ھا و اموال و قبیله مھاجران که خانه

ھایی که در آن قرار داشتند، اسالم را  اند و با وجود سختی و پیامبرش بیرون آمده
ما ذکر شده است که فرد از گرسنگی بر شکم خود سنگ  انتخاب کردند؛ حتی برای 

خوابید و پوشاک  رش راست باشد و فرد در زمستان زیر حصیر میبست تا کم می
 .١دیگری نداشت

                                           
 .۳۱۸، ص ۴تفسیر بغوی، ج  -١
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 فدایی جھاد و جان -۴
 :فرماید خداوند متعال می

ِينَ ٱ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ۡ�َظُم َدرََجًة  �َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ ٱِعنَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
 .]۲۰[التوبة:  ﴾٢٠ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوأ

اند و در راه خدا با جان و مال جھاد  اند و به مھاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«
تری در پیشگاه خدایند و آنان رستگاران و به  اند، دارای منزلت واالتر و بزرگ نموده

 .»باشند مقصود رسندگان می
پیامبران بر جان فدایی و قربانی دادن بنا نھاده گردیده است؛ پایه و اصول دعوت 

منی سر سختی مواجه چراکه آنان در راستای دعوت با مخالفت و تکذیب و دش
شان به  گردند و آنان باید با سرسختی و قوت ایمان و رسوخ عقیده با مخالفان می

شود و از آغاز  الصه میعقیده و جھاد و مبارزه خ ۀمبارزه برخیزند؛ زیرا زندگی در سای
 ج نازل نمود، گویا به پیامبر اکرم ج دعوت که جبرئیل امین وحی را بر پیامبر اکرم

این رازدار بزرگ است که بر موسی نازل شده است، کاش من در آن وقت جوان « :گفت
بودم. آن گاه  کنند، زنده می کاش من زمانی که قومت تو را بیرون می ١بودم و قوی می
فرمود: آیا آنھا مرا بیرون خواھند کرد؟ ورقه گفت: بله ھیچ مردی مانند  ج پیامبر خدا

 ای، نیاورده است مگر اینکه با او دشمنی شده است و اگر زنده بمانم با آنچه تو آورده
 .٢»تمام قدرت تو را یاری خواھم کرد

ھای جانی و مالی  ھا و فداکاری ھا و قربانی حادثه ھجرت مشتمل بر جان فدایی
. و شاید آنچه در این زمینه قابل تأمل است، اینکه قربانی ٣باشند فراوانی در راه خدا می

دادن مالزم جھاد در راه خداست؛ زیرا جھاد بدون قربانی معنا و مفھوم اصلی خود را 
 .٤یابد نمی
 
 

                                           
 .۱۴۲، ص ۱حاشیه صحیح مسلم، ج  -١
 .۱۴۲، ص ۱، ج ۲۵۲مسلم، کتاب االیمان، باب بدء الوحی، حدیث شماره  -٢
 .۱۰۴الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٣
 .۱۰۶ھمان، ص  -٤
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 کنند مھاجران، خدا و پیامبرش را یاری می -۵
 ل فرموده است:خداوند متعا

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

ھمچنین غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
خواھند و خدا و پیغمبرش را  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودی او را می رانده شده

 .»دھند، اینان راستانند یاری می
این دلیل که خدا و پیامبرش را کریمه، مھاجران را به  ۀخداوند متعال در این آی

دھند، ستوده است؛ چراکه تنھا دلیل آنان برای مھاجرت از مکه به مدینه و  یاری می
رھا نمودن اقوام و خویشاوندانشان یاری خدا و پیامبرش بود و یاری کردن خداوند 

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می برای به دست آمدن پیروزی و پایداری شرط است؛

َها ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� واْ  �َّ َ ٱَءاَمنُوٓاْ إِن تَنُ�ُ قَۡداَمُ�مۡ  �َّ

َ
 .]۷[محمد:  ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َو�ُثَّبِۡت أ

ھایتان را  د و گامکن ای مؤمنان اگر (دین) خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می«

 .»ددار استوار می
تا شرط پیروزی و دھند  گوید: چگونه مؤمنان، خدا را یاری می سید قطب می

 پایداری را که خداوند برای آنھا نوید داده است، به دست بیاورند؟
حق خداوند بر آنھا این است که عبادت خود را فقط برای او خالص بگردانند و با او 
چیزی را شریک نسازند نه شرک جلی و نه شرک خفی و ھیچ چیزی را در وجود و 

ند را از خود و از ھمه چیزھایی که دوست داشته دلھای خود با او برابر نکنند و خداو
ھا و ھا و متوقفگاهھا و حرکتھا و گرایش شوند، بیشتر دوست بدارند و در عالقه می

ھای خویش او را حاکم قرار دھند؛ پس این یاری  فعالیت ۀپنھان و آشکار و در ھم
ای از جھان ھستی  ھا و وجود دارد و خداوند، شریعت و برنامه کردن خدا ریشه در جان

اش تحقق  و زندگی استوار است و یاری کردن خدا با یاری کردن شریعت و برنامه
یابد و یاری کردن خدا یعنی تالش برای اینکه شریعت در تمام زندگی بدون ھیچ  می

قید و بندی حاکم قرار داده شود و اینجاست که در واقعیت زندگی به یاری خدا 
 .١ایم برخاسته

                                           
 .۳۲۸۸، ص ۶ظالل القرآن، ج  يف -١
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 ألدن بر خداوند توکل کر -۶
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  �ِ ْ ِ ٱَهاَجُروا ْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ�  �َّ ۡ�َياٱِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا ۡجُر  �ُّ
َ
ۖ َوَ� َحَسَنٗة

ْ َ�ۡعلَُمونَ  �ِخَرةِ ٱ ۚ لَۡو َ�نُوا ُ�َ�ۡ
َ
ِينَ ٱ ٤١أ ُونَ  �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ وا [النحل:  ﴾٤٢َصَ�ُ

۴۱-۴۲[. 
کسانی که برای خدا ھجرت کردند، پس از آنکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در این «

 .»تر است، اگر بدانند دھیم و پاداش اخروی بزرگ دنیا جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می
کنند نه بر غیر از خدا؛  آنھا بر خدا توکل می کند که خداوند، مھاجران را ستایش می

چراکه توکل نمودن بر خدا یکی از خصوصیات ایمان و عالمت آن است و توکل، منطق 
 فرماید: آن است؛ خداوند متعال میایمان و مقتضای 

ِينَ ٱقَاَل رَُجَ�ِن ِمَن ﴿ ۡ�َعَم  �َّ
َ
ُ ٱَ�َافُوَن � ْ ٱَعلَۡيِهَما  �َّ فَإَِذا  ۡ�َاَب ٱَعلَۡيِهُم  ۡدُخلُوا

ِ ٱَدَخۡلُتُموهُ فَإِنَُّ�ۡم َ�ٰلُِبوَنۚ َوَ�َ  ۡؤِمنِ�َ  �َّ ُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ  .]۲۳[المائدة:  ﴾٢٣َ�َتَو�َّ
دو نفر از مردان خدا ترس که خداوند بدیشان نعمت داده بود، گفتند شما از دروازه «

، شما پیروز خواھید شد اگر مؤمن ھستید بر بر آنان وارد شوید. اگر وارد درواز شوید

 .»خدا توکل کنید
 فرماید: و خداوند متعال می

ِ بِٱ َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن َ�َٰقۡومِ  َوقَاَل ُموَ�ٰ ﴿ ۡسلِِم�َ  �َّ ْ إِن ُكنُتم مُّ ُٓوا  ﴾٨٤َ�َعلَۡيهِ تََو�َّ
 .]۸۴ونس: ی[
بر او توکل کنید اگر خود را  موسی گفت: ای قوم من اگر واقعًا به خدا ایمان دارید؛«

 .»اید بدو تسلیم کرده
 فرماید: و می

ۡنُ  إِن رُُسلُُهمۡ  لَُهمۡ  قَالَۡت ﴿ َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  �َّ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن  �َّ َ�ُمنُّ َ�َ
 ِ �َِيُ�م �ُِسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ �ِإِۡذِن  ۦۖ ِعَبادِه

ۡ
ن نَّأ

َ
ٓ أ ِۚ ٱَوَما َ�َن َ�َا ِ ٱَوَ�َ  �َّ َّ�  ِ

فَۡلَيَتَو�َّ
 .]۱۱م: ی[إبراھ ﴾١١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ
ھایی ھمچون شما نیستیم و لیکن خداوند  پیغمبرانشان بدیشان گفتند: ما جز انسان«

نھد و ما را نسزد که دلیلی برایتان  بر ھر کس از بندگانش که بخواھد، منت می

 .»خدا و مؤمنان باید به خدا توکل کنند و بس ۀبیاوریم، مگر با اجاز
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ای کامل از توکل، در واقعیت زندگی در  و اصحاب و یاران ایشان نمونه ج پیامبر خدا
شود و چون آنھا بر خداوند از  رخداد ھجرت ارائه دادند که در گذر زمان به آن اقتدا می

 .١رین پاداش را به آنھا دادکردند، خداوند آنھا را ستایش کرد و بھت روی اخالص توکل می

 امید -۷
یکی از صفتھای پسندیده مھاجران که خداوند آنھا را بر آن ستوده است، امید 

 فرماید: است؛ خداوند متعال می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِ ٱَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك يَرُۡجوَن رَۡ�ََت  �َّ
ُ
أ

ِۚ ٱ ُ ٱوَ  �َّ  .]۲۱۸[البقرة:  ﴾٢١٨َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
اند،  اند و در راه خدا جھاد کرده اند و کسانی که ھجرت نموده کسانی که ایمان آورده«

 .»و مھربان است ۀدارند و خداوند آمرزند آنان رحمت خدا را چشم می

را ستوده است این این آیه با وجود آنکه خداوند آنھا ﴾ يَرُۡجونَ ﴿ ۀمنظور از کلم
است که ھیچ کس دراین دنیا با وجود اینکه از نظر معنوی به مراتب باالیی دست یافته 

داند که خاتمه او  رود به دو دلیل: یکی اینکه او نمی داند که به بھشت می باشد، اّما نمی
تواند بر عمل خود تکیه نکند؛ پس اینھا را خدا  چگونه خواھد بود و دوم اینکه نمی

خشیده است و با وجود این آنھا به رحمت الھی امیدوار بودند و این به دلیل ایمان ب
 .٢عمیق و استوار آنھاست

  ج اتباع و پیروی از پیامبر اکرم -۸
نماید  از جمله اموری که بر جایگاه بزرگ و عظیم ھجرت در قرآن کریم داللت می

موده است که آنھا از پیامبر این است که خداوند متعال مھاجران و انصار را توصیف ن
 فرماید: کنند؛ خداوند متعال می یپیروی م ج اکرم

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� ةِ ٱِ� َساَعةِ  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ  ۡلُعۡ�َ

بِِهۡم رَُءوٞف  ۥِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
 .]۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٧رَِّحيمٞ 

                                           
 .۱۱۷ – ۱۱۴الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۲۱۸، ص ۱العود، ج  تفسیر ابی – ۵۰، ص ۳الجامع الحکام القرآن، ج  -٢
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خداوند توبه پیغمبر و توبه مھاجرین و انصار را پذیرفت. مھاجرین و انصاری که در روزگار «
ای از آنان اندکی مانده بود که  ھای دسته دل سختی از پیغمبر پیروی کردند؛ بعد از آنکه

 .»راکه او بسیار رئوف و مھربان استمنحرف شود، باز ھم خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ چ
در گفتار و اعمالشان  ج مھاجران و انصار کسانی ھستند که نه تنھا از پیامبر اکرم

د بنابراین، آنھا با این نماین کنند؛ بلکه در لحظه سختی ھم از او پیروی می پیروی می
 اند که خداوند توبه آنھا را بپذیرد. کار سزاوار مقامی بزرگ ھستند و شایسته

تبوک نازل شده است؛ چون این جنگ در قحط سالی و در شرایط  ۀاین آیه در غزو
 سخت و گرمای شدید و کمبود توشه و آب بر مسلمانان واجب گردید.

به سوی تبوک رفتند. میزان مشقت و سختی که  گوید: در شدت گرما آنھا قتاده می
دانیم که دو نفر یک خرما را بین  داند. ما ھمین قدر می آنھا با آن دچار شدند را خدا می

کردند که یکی آن  کردند و چند نفر یک خرما را بین خود رد و بدل می خود تقسیم می
مکید و  باز آن را می نوشید؛ سپس داد و بر آن آب می مکید؛ سپس به دیگری می را می

 .١آنھا را پذیرفت و آنان را سالم برگرداند ۀنوشید؛ پس خداوند توب بر آن آب می
نماید و به روشنی بین ایمان و  بر حقیقت ایمان داللت می ج پیروی از پیامبر اکرم

گذارد ھمان طور که پیروی کردن دلیلی بر محبت خداست و محبت خدا  کفر فرق می
فقط با زبان ادعا شود و شیفتگی و دلباختگی چیزی نیست مگر چیزی نیست که 

ھای او  اینکه با آن پیروی کردن از پیامبر خدا ھمراه باشد و بر رھنمودھا و راھنمایی
گام برداشته شود و برنامه او را در زندگی اجرا نماید. ایمان، کلماتی نیست که گفته 

ار نیست که بر پا شود؛ بلکه ایمان شود و احساساتی نیست که برانگیخته گردد و شع
رسالت آن را  ج ای که پیامبر اکرم یعنی اطاعت از خدا و پیامبر و عمل کردن به برنامه

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می برعھده دارد؛

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱۡمۚ وَ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ��ُ  �َّ َّ� 
ْ  ٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ِطيُعوا

َ
َ ٱقُۡل أ ۖ ٱوَ  �َّ ْ فَإِنَّ  لرَُّسوَل َ ٱفَإِن تََولَّۡوا َ� ُ�ِبُّ  �َّ

 .]۳۲-۳۱[آل عمران:  ﴾٣٢ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و  بگو اگر خدا را دوست می«

مھربان است. بگو از خدا و از پیغمبر اطاعت و  ۀخداوند آمرزندگناھانتان را ببخشاید و 

                                           
 .۳۹۷، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١



 ٦١٣  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

 .»دارد فرمانبرداری کنید و اگر سرپیچی کنند، خداوند کافران را دوست نمی
این آیه کریمه پاسخ قاطعی است بر ادعای «گوید:  ابن کثیر در تفسیر آیه مذکور می

تبعیت  ج پیامبر اکرمکسانی که مدعی محبت خدا ھستند، اّما از راه و روش 
نماید و بر طریق محمدی نیست  نمایند. ھر کسی را که ادعای محبت خدا را می نمی

نماید؛ زیرا در حقیقت ادعای چنین فردی در واقع دروغ است مگر اینکه از  محکوم می
ھمان طور که در  ١در گفتار و افعال پیروی نماید ج شریعت محمد و دین پیامبر اکرم

ھر کس کاری انجام دھد که ما «ثابت است که فرمود:  ج حدیث صحیح از پیامبر اکرم
 .٢»ایم؛ پس آن کار مردود است نداده بر آن کار دستور

 پیشی گرفتن و سبقت در ایمان و عمل -۹
 فرماید: خداوند متعال می

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ

ُ ٱ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
بَٗد�ۚ  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك 
و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش پیشگامان نخستین مھاجران و انصار «

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنھا خشنود است و ایشان ھم از 
خدا خشنود و خداوند برای آنان بھشت را آماده ساخته است که در زیر درختان و 

زی بزرگ مانند، این است پیرو ھا جاری است و جاودانه در آن می کاخھای آن رودخانه

 .»و رستگاری سترگ
رازی گفته است سبقت در ایمان، باعث فضیلت است؛ زیرا اقدام آنھا به انجام این کارھا 

ھر کس سنت «فرماید:  می ج شود تا دیگران به آنھا اقتدا نمایند. پیامبر اکرم باعث می
قیامت به او گذاری کند، پاداش آن و پاداش ھر کس به آن عمل کند تا روز  نیکی را پایه

ھای مردم در احوال دینی و دنیوی از آنچه از افراد مانند خود  زیرا انگیزه .»٣رسد می
 .٤شود بنابراین، مھاجران سران و سردارن مسلمانان ھستند بینند، تقویت می می

                                           
 .۴۶۶، ص ۳ھمان، ج  -١
 .۱۷۱۸ شمارۀ ،۱۳۴۴، ص ۳، ج االقضیة، باب نقض االحکام الباطلةمسلم، کتاب  -٢
 .۱۵شمارۀ  مسلم، کتاب العلم، باب من سنه سنه حسنه اوسیئه، -٣
 .۲۰۸، ص ۱۵تفسیر رازی، ج  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦١٤

 

اند، را  این گونه خداوند متعال آن دسته از مھاجران اولیه که قبل از ھمه ھجرت کرده
ای یکتا و کمیابی که فشارھا و شکنجه و گرسنگی و غربت و عذاب و از میان عنصرھ

محکم این دین در مکه و  ۀمرگ در بدترین صورتھا را تحمل کردند، انتخاب کرد تا آنھا پای
محکم این دین در مدینه ھمراه آن دسته از انصار که در یاری کردن و  ۀبعد از آن پای

ایمان پیشی گرفته بودند، قرار گیرند. انصار گرچه در آغاز امر با مشکالت آن گونه که 
(بیعت عقبه) بر  ج مھاجران گرفتار شدند، برخورد نکردند، اما بیعت آنان با پیامبر اکرم

 شتی پاک ھستند که با طبیعت این دین سازگار است.این داللت کرد که آنھا دارای سر
مھاجران و انصار پایه بسیار محکمی در جامعه عربی برای اسالم تشکیل دادند، اما 
افرادی که این فشارھا را تحمل نکردند، در مورد دین خود دچار فتنه شدند و بار دیگر 

ندک بودند؛ زیرا این امر از به جاھلیت برگشتند و این افراد که از دین برگشتند، بسیار ا
قبل کامًال شناخته شده و مشخص بود بنابراین، ھیچ کس از جاھلیت به اسالم روی 

گذاشت به جز عنصرھای منتخب که در  آورد و در راه خاردار و خطرناک قدم نمی نمی
و براساس تحمل این مشکالت و گرفتاریھا،  ١ساختن وجود ایمانی خود نظیر نداشتند

شود که در راه خدا انفاق کردند  جران و جایگاه واالی آنھا برای ما مشخص میمقام مھا
پذیرفت و یاران اندکی داشت  اسالمی را کسی نمی ۀو کارزا نمودند، در حالی که عقید

ای از آن برود و قدرتی وجود  خورد که امید فایده ای به چشم نمی و در افق سایه
ا ھمه بیانگر این است که آنھا با کسانی که بعد نداشت و راحتی و آسایشی نبود و اینھ

 .٢از این شرایط سخت، انفاق کردند و به مبارزه برخاستند، برابر نیستند
 فرماید:  خداوند متعال می

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ �َّ تُنفُِقوا
َ
ِ ٱَوَما لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
َ� �َۡسَتوِي  ۡ�

نَفَق ِمن َ�ۡبِل 
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ۡلَفۡتحِ ٱِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱَوَ�َٰتَلۚ أ نَفُقواْ ِمۢن  �َّ

َ
أ

ْۚ َوُ�ّٗ  ُ ٱوََعَد  َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ  .]۱۰د: ی[الحد ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
ا نباید ببخشید و خرج کنید و حال اینکه بر جای مانده آسمانھا و چرا در راه خد«

اند و (در راه  رسد؟ کسانی از شما که پیش از فتح مکه (مکه) بخشیده زمین به خدا می
اند (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و  خدا) جنگیده

                                           
 .۱۷۰۳، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۱۲۴الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٢



 ٦١٥  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

اند،  اند و جنگیده فتح بذل و بخشش نموده برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از
گاه از ھر  پاداش نیکو می ۀاما به ھر حال خداوند به ھمه وعد آن چیزی دھد و او آ

 .»کنید است که می
سوره توبه که فضیلت سابقین مھاجران و انصار را بیان کرده  ۀابن کثیر در مورد آی

گوید: خداوند بزرگ خبر داده است که از پیشگامان نخستین مھاجران و  است، می
اند، راضی و خشنود است؛ پس وای به  انصار و کسانی که به نیکی از آنھا پیروی کرده

د یا آنھا را و یا برخی از حال کسی که با مھاجران و انصار کینه و دشمنی داشته باش
آنھا را ناسزا بگوید یا نسبت به آنھا کینه و نفرت داشته باشد؛ به خصوص سرور اصحاب 

بزرگ، ابوبکر بن ابی قحافه. اینھا چگونه  ۀو بھترین آنھا و خلیف ج پیامبر اکرم
از آنھا گویند که خداوند  توانند به قرآن ایمان داشته باشند، وقتی کسانی را ناسزا می می

راضی شده است؟ و اما اھل سنت کسانی را که خداوند از آنھا راضی است، دوست 
گویند و ھر  اند، ناسزا می ستایند و ھر کس را خدا و پیامبرش ناسزا گفته دارند و می

دارند و با ھر کس که با خدا دشمنی  دارد، دوست می کس را که خدا را دوست می
گذار  کنند و بدعت  پیروی می ج سنت از پیامبر اکرم ورزند و اھل کند، دشمنی می می

کنند بنابراین، اھل سنت گروه  نیستند و از طرف خود چیزی در دین ایجاد نمی
 .١رستگار خدا و بندگان مؤمن او ھستند

 رستگاری -۱۰
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ۡ�َظُم َدرََجًة  �َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ ٱِعنَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
 .]۲۰[التوبة:  ﴾٢٠ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوأ

اند و در راه خدا با جان و مال جھاد  اند و به مھاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«
ایند و آنان رستگاران و به تری در پیشگاه خد اند، دارای منزلت واالتر و بزرگ نموده

 .»باشند مقصود رسندگان می

گفته است: آنھا به رستگاری بزرگ یا  ﴾ۡلَفآ�ُِزونَ ٱُهُم ﴿ابومسعود در تفسیر آیه 
رستگاری مطلق اختصاص دارند و گویا رستگاری دیگران در برابر رستگاری آنھا 

                                           
 .۳۳۲، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦١٦

 

 .١شود رستگاری شمرده نمی
باشند،  اساس که آنھا سزاوار رستگاری بزرگ میخداوند بزرگ، مھاجران را بر این 

گیرد و رستگاری و  ستوده است؛ چون این رستگاری از منبع عظمت سرچشمه می
دھد که آنھا در آخرت از  تر از این وجود ندارد که خداوند به آنھا خبر می سعادتی بزرگ

اوند متعال ند بود. خدرستگاران ھستند و وارد بھشت خواھند شد و از دوزخ دور خواھ
 فرماید: می

ِ  ٖس ُ�ُّ َ�فۡ ﴿ ُجوَرُ�ۡم يَۡوَم  لَۡمۡوِت� ٱَقُة َذآ�
ُ
َما تَُوفَّۡوَن أ  �َّارِ ٱَ�َمن زُۡحزَِح َعِن  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱ��َّ

ۡدِخَل 
ُ
ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَ�َقۡد فَاَزۗ َوَما  ۡ�َنَّةَ ٱَوأ ۡ�َيا  .]۱۸۵[آل عمران:  ﴾١٨٥ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ
گمان به شما پاداش خودتان به تمام و کمال در  چشد و بی مرگ را می ۀھر کسی مز«

شود و ھر که از آتش دوزخ به دور گردد و به بھشت برده شود،  روز رستاخیز داده می
واقعًا سعادت را فرا چنگ آورده و نجات پیدا کرده است و زندگی دنیا چیزی جز 

 .»کاالی فریب نیست

 و راستینایمان حقیقی  -۱۱
ای که خداوند مھاجران را بر آن در کتاب  ھای پسندیده یکی دیگر از این صفت

 فرماید: ین است؛ خداوند متعال میبزرگش ستوده است، صفت ایمان حقیقی و راست

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ
ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ َءاَووا

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱُهُم  َُّهم مَّ اۚ ل  .]۷۴[األنفال:  ﴾٧٤َحّقٗ
اند و  اند و در راه خدا جھاد نموده اند و مھاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«

مؤمن و با ایمانند و برای اند، حقیقتًا  اند و یاری کرده ھمچنین کسانی که پناه داده

 .»آنان آمرزش و روزی شایسته است
گاه از مھاجران به عنوان مؤمنان حقیقی و واقعی یاد  در اینجا خداوند دانا و آ

 ج حقیقی ایمان ھستند که ایمان بعد از پیامبر اکرم ۀنمون شنماید؛ پس مھاجران می
آنھا الگوی نیکو برای کسانی کند؛ ھمان طور که  در وجود و زندگی آنھا نماد پیدا می

آیند و صورت حقیقی در ترجمان صفتھای پسندیده در  ھستند که بعد از آنھا می
 فرماید: باشند؛ چنانکه می دگی میواقعیت زن

                                           
 .۵۳، ص ۴تفسیر ابی مسعود، ج  -١



 ٦١٧  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ  ۥوَِجَلۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  �َّ
ُونَ زَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ ٱ ٢اَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم  لصَّ َوِممَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣يُنفُِقونَ 
ُ
ٞ َورِۡزٞق  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغِفَرة ۚ ل ا َحّقٗ

 .]۴-۲[األنفال:  ﴾٤َكرِ�مٞ 
تنھا کسانی ھستند که ھر وقت نام خدا برده شود، دلھایشان ھراسان مؤمنان «

افزاید و بر  شود، بر ایمانشان می گردد و ھنگامی که آیات او بر آنان خوانده می می
خوانند و از  کنند. آنان کسانیند که نماز را چنان که باید می پروردگار خود توکل می

آنان واقعًا مؤمن ھستند و دارای درجات بخشند.  ایم می آنچه به ایشان عطاء کرده

 .»باشند عالی، مغفرت الھی و روزی پاک و فراوان در پیشگاه خدای خود می
کند و ھر کس به این  پسندیده در زندگی مھاجران نماد پیدا می ۀھای ذکر شدصفت

 .١رود صفتھا متصف باشد، مؤمن راستین به شمار می

 دوم: نوید به مهاجران
ھایی را که به مھاجران وعده و نوید داده است که در  رخی از نعمتسپس خداوند ب

 برخی از این نعمتھا عبارتند از: کند، ذکر کرده است. دنیا و آخرت به آنھا عطا می

 روزی فراوان در دنیا -۱
 فرماید: خداوند متعال می

ِ ٱَوَمن ُ�َهاِجۡر ِ� َسبِيِل ﴿ �ِض ٱَ�ِۡد ِ�  �َّ
َ
ُمَ�َٰغٗما َكثِٗ�� وََسَعٗةۚ َوَمن َ�ُۡرۡج ِمۢن  ۡ�

ِ ٱُمَهاِجًرا إَِ�  ۦبَۡيتِهِ  ۡجُرهُ  لَۡمۡوُت ٱُ�مَّ يُۡدرِۡ�ُه  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ِۗ ٱَ�َ  ۥَ�َقۡد َوَ�َع أ َوَ�َن  �َّ

ُ ٱ  .]۱۰۰[النساء:  ﴾١٠٠اَ�ُفوٗر� رَِّحيمٗ  �َّ
بیند که بینی  سرزمینھای فراخ و آزادی فراوان میکسی که در راه خدا ھجرت کند، «

 ۀمالد و گشایش و آسایش خواھد یافت و ھر که از خان دشمنان را به خاک مذلت می
خود بیرون آید و به سوی خدا و رسول ھجرت کند و سپس مرگ او را دریابد، اجرش 

 .»نده و مھربان استخداست و خداوند بسی آمرز ۀبر عھد
و فراخی روزی برای آنھا در دنیا این است که خداوند غنایم  و از جمله گشایش

 فرماید: آنان گردانید؛ چنانکه میزیادی را عاید 

                                           
 .۱۲۹الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦١٨

 

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

ھمچنین غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون «
خواھند و خدا و پیغمبرش را  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودی او را می رانده شده

 .»دھند، اینان راستگویانند یاری می
اند،  خود بیرون رانده شده ۀغنایم از آن ایشان است؛ چراکه آنھا از خانه و کاشانپس 

 .١مردم به آن سزاوارترند ۀبنابراین، آنھا از ھم
ھای  و از جمله فراخی و فراوانی روزی برای آنھا در دنیا این است که خداوند نفس

مھاجران باز و گشاده نمود؛ ھای آنان را برای  رزی پاک گرداند و دل انصار را از بخل و
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
نُفِسِهۡم َولَۡو �َ 

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا ۚ َوَمن ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

آنانی که پیش از آمدن مھاجران، خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را (در دل «
اند و  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

کنند به چیزھائی که به مھاجران داده شده  درون احساس و رغبت نیازی نمیدر 
دھند ھر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی  است وایشان را بر خود ترجیح می

 .»که از بخل نفس خود نگاھداری و مصون گردند، ایشان قطعًا رستگارند
ا را فراوان خواھد کرد و خداوند به مھاجران وعده داده است که در دنیا روزی آنھ

این وعده تحقق یافت؛ چون خداوند عزوجل در برنامه الھی قرآنی خود به روشنی و 
دارد که از  پردازد و ھیچ چیزی از خطرھا را از او پنھان نمی شیوایی به امور انسان می

ھایی دیگر و با تضمین خداوند سبحان به  آن جمله خبر مرگ است، اما با بیان حقیقت
دارد که ھجرت در راه خداست ... و  بخشد؛ پس خداوند مقرر و معین می آرامش می او

تنھا ھجرت معتبر در اسالم ھمین است؛ پس ھجرت برای ثروت و یا ھجرت به خاطر 
ھا و یا ھجرت برای کاالیی از  نجات یافتن از رنجھا و یا ھجرت به خاطر لذتھا و شھوت

                                           
، ص ۵تفسیر فتح القدیر، ج  – ۲۸۸، ص ۸سعود، ج  تفسیر ابی – ۲۹۵، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -١

 .۱۳۲الھجرة فی القرآن الکریم، ص  – ۲۰۰



 ٦١٩  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

د، اما ھر کس در راه خدا ھجرت کند، در گرد کاالھای دنیوی، ھجرت محسوب نمی
شود و به مصیبتی دچار  یابد و زمین برای او تنگ نمی زمین گشادگی و فراخی می

؛ چون خداوند او را ١دھد نجات و روزی و زندگی را از دست نمی ۀگردد و وسیل نمی
 کند. نماید و اشتباه او را اصالح می یاری می

 گناھانشانھای آنان و آمرزش  زدودن بدی -۲
یکی دیگر از نعمتھایی که خداوند متعال به مھاجران وعده داده این است که 

 آمرزد: نماید وگناھانشان را می یبدیھایشان را دور م

�  ۡسَتَجاَب ٱفَ ﴿ نَ�ٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لَُهۡم َر�ُُّهۡم �

ِينَ ٱَ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ  ْ ِ� َسبِيِ�  �َّ وُذوا
ُ
ْ ِمن ِدَ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ َهاَجُروا

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
�َ ْ ْ َوقُتِلُوا ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها  َٔ َوَ�َٰتلُوا ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
اتِِهۡم َوَ�

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
ِۚ ٱثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ  .]۱۹۵[آل عمران:  ﴾١٩٥�ََّواِب ٱُن ُحسۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ
پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان را داد که من عمل ھیچ کسی «

ای از  از شما را که به کار برخاسته باشد، خواه زن باشد یا مرد، ضایع نخواھم کرد. پاره
شدند و در راه ھای خود رانده  دیگر ھستید، آنانکه ھجرت کردند و از خانه ۀشما از پار

بخشم  من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند، ھر آینه گناھاشان را می
ھا در زیر آن روان است. این پاداشی از  آورم. بھشتی که رودخانه و به بھشتشان در می

 .»سوی خدا است و پاداش نیکو تنھا نزد خدا است
ھایی  ترین وسیله اینکه ھجرت از بزرگنیز احادیث زیادی در بیان  ج از پیامبر اکرم

شود، روایت شده  نماید و سبب بخشیده شدن گناھان می است که گناھان را دور می
است. از جمله حدیثی است که از ابی شماسه مھری روایت شده است که گفت: به 

اش را به  بالین عمرو بن عاص آمدیم و او در بستر مرگ بود. زیاد گریه کرد و چھره
به تو مژده نداده است؟  ج ر برگرداند. فرزندش گفت: پدرجان! مگر پیامبر اکرمدیوا

اش را برگرداند و گفت: بھترین چیز گواھی دادن به این  گوید: عمرو چھره راوی می
است که معبودی جز خدا نیست و محمد پیامبر اوست. من در سه حالت قرار داشتم 

ورزید و بسیار  دشمنی نمی ج یامبر اکرمتو مرا دیدی که ھیچ کس بیشتر از من با پ

                                           
 .۷۴۵، ص ۲فی ظالل القرآن، ج  -١
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مردم، قطعًا جایگاه من  دوست داشتم که او را به قتل برسانم. اگر من در آن حالت می
آمدم و  ج دوزخ بود، اما وقتی خداوند اسالم را در قلب من قرار داد، نزد پیامبر اکرم

من دست خود را گفتم: دست خود را بده تا با تو بیعت کنم، او دستش را گشود، اما 
خواھم  فرمود: عمرو! تو را چه شده است؟ گفتم: می ج بسته نگاه داشتم. پیامبر اکرم

شرط بگذارم. فرمود: چه شرطی؟ گفتم اینکه گناھانم بخشیده شوند. فرمود: مگر 
کند؟ و ھجرت  آنچه را که پیش از آن بوده است، نابود می ۀدانی که اسالم ھم نمی

کند؟ و افزود که  نماید و حج گناھان گذشته را محو می محو میگناھان پیش از آن را 
تر از پیامبر نبود بنابراین،  تر و گرامی بعد از مسلمان شدن ھیچ کس برای من محبوب

داشتم و اگر پرسیده  شدم؛ چون او را خیلی بزرگ می  ھیچ گاه از دیدن او خسته نمی
توصیف کنم؛ چون وقتی به او نگاه توانستم او را  شدم که اورا توصیف کنم، نمی  می
مردم، امیدوار بودم  دیدم و اگر در آن حالت می کردم، ایشان را باالتر از آنچه بود می می

من دانم حالت  که جایگاه من بھشت باشد؛ سپس چیزھایی در اختیار گرفتیم که نمی
و آتش گری ھمراه من نباشد  گاه من مردم، زن نوحهدر آن چگونه خواھد بود؛ پس ھر

روشن نکنید و ھرگاه مرا دفن کردید بر من خاک بریزید؛ سپس اطراف قبر من به 
شود، بایستید تا با شما انس  ھایش تقسیم می ای که شتری را ذبح کنند و گوشت اندازه

 .١دھم بگیرم و ببینم که چه پاسخی به قاصدان پروردگارم می
ھجرت و حج، بسیار بزرگ نووی در شرح این حدیث گفته است: جایگاه اسالم و 

کند و  است و ھر یک از این کارھا گناھانی را که پیش از آن انجام شده است، محو می
نیز مستحب است که فردی که در حالت مرگ قرار دارد، گوشزد شود که گمان نیک 
به پروردگارش داشته باشد و آیات امیدبخش و احادیثی که از بخشوده شدن گناھان 

ھایی که خداوند برای مسلمانان آماده  نزد او تالوت شوند و به نعمتاند،  سخن گفته
کرده است، مژده داده شود تا به خداوند حسن ظن داشته باشد و بر ھمان حسن ظن 

 .٢بمیرد و رعایت این ادب به اتفاق مستحب است

 ارزش و مقام معنوی آنان نزد پروردگار -۳
شان به  ھای ھا و جان در راه خدا با مال خداوند متعال به کسانی که ایمان آوردند و

                                           
 .۱۹۲شمارۀ  مسلم، کتاب االیمان، باب کون االسالم یھدم ما قبله، -١
 .۱۳۸فی القرآن الکریم، ص  الھجرة –با اندکی تصرف  ۱۲۵، ص ۲ شرح نووی بر صحیح مسلم، ج -٢
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دارند؛ خداوند  اند، وعده داده است که مقام بزرگی نزد خداوند ھجرت و جھاد پرداخته
 فرماید: متعال می

ِينَ ٱ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ۡ�َظُم َدرََجًة  �َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ ٱِعنَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
 .]۲۰[التوبة:  ﴾٢٠ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوأ

اند و در راه خدا با جان و مال جھاد  اند و به مھاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«
تری در پیشگاه خدایند و آنان رستگاران و به  اند، دارای منزلت واالتر و بزرگ نموده

 .»باشند مقصود رسندگان می
گوید: کسانی که دارای این چھار صفت باشند، در نھایت بزرگی و  میفخر رازی 

بلندی قرار دارند؛ چون انسان متشکل از سه چیز است: روح، بدن و مال. وقتی کفر از 
خود دست یافته است، اما  ۀروح دور شود و ایمان در آن جای گیرد، به مقام شایست

به علت پرداختن به جھاد درمعرض گردند و  جسم و مال بر اثر ھجرت دچار نقصان می
گیرند و شکی نیست که انسان، مال و جان را دوست دارد و از آنھا در  نابودی قرار می

نماید که به محبوبی باالتر دست یابد؛ پس برای آنان طلب  صورتی رویگردانی می
تر بود؛ چراکه آنان آخرت را بر جان و مال خویش  خشنودی خداوند از جان و مال مھم

فوق، انسان به آخرین  ۀترجیح دادند؛ پس ثابت شد که پس از حصول صفتھای چھارگان
 .١رسد مقامھای انسانیت می

پس کسانی که ایمان آوردند و ھجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود جھاد 
تری  ترین مقام ھستند و به آنھا پاداش بزرگ کردند، نزد خداوند دارای باالترین و بزرگ

 یابد. کنند، اختصاص می دھند و مسجدالحرام را آباد می کسانی که به حجاج آب می از
پس کسانی که به فضیلت ھجرت و جھاد با ھر دو نوع، مالی و جانی، دست یافتند، 

 .٢تری از کسانی دارند که دارای چنین فضیلتی نیستند مقام باالتر و بزرگ

 ستندآنھا سزاوار بھشت و ھمیشه ماندن در آن ھ -۴
ھایی که خداوند برای مھاجران آماده کرده است، بھشت و جاودانه  از جمله نعمت

 فرماید: آن است. خداوند متعال میماندن در 

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱَءاَمنُواْ وََهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد  �َّ
َ
نُفِسهِۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِهِۡم َوأ

َ
بِأ

                                           
 و بعد از آن با اندکی تصرف. ۱۳، ص ۱۶تفسیر رازی، ج  -١
 .۷۸، ص ۱۰تفسیر مراغی، ج  -٢
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ِۚ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
َُّهۡم �ِيَها  ٢٠لَۡفآ�ُِزونَ ٱَوأ ٰٖت ل ُُهۡم َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ يُبَّ�ِ

قِيمٌ  بًَد�ۚ إِنَّ  ٢١نَعِيٞم مُّ
َ
َ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ۡجٌر َعِظيمٞ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
 .]۲۲-۲۰[التوبة:  ﴾٢٢أ

اند و در راه خدا با جان و مال جھاد  مھاجرت پرداختهاند و به  کسانی که ایمان آورده«
تری در پیشگاه خدایند و آنان رستگاران و به  اند، دارای منزلت واالتر و بزرگ نموده

باشند. پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودی و  مقصود رسندگان می
بھشت ماندگار  دھد که در آن نعمتھای جاودانه دارند. ھمواره در بھشتی مژده می

 .»گمان در پیشگاه خدا پاداش بزرگی موجود است مانند، بی می
 ۀگوید: ذکر کردن رحمت و رضوان و جنت به صیغ شوکانی در تفسیر این آیات می

کنندگان و تصویر  نکره برای تعظیم و بیان بزرگی آن است و باالتر از توصیف وصف
داری که ھمواره ھست و منقطع تصور کنندگان است و نعیم مقیم یعنی نعمت پای

 .١شود و ذکر ابد بعد از خلود برای تأکید ابدیت و جاودانگی است نمی
ای وجود ندارد، ھمان طور که خداوند به  این مژده است که باالتر از این مژده

 داده است: مردان و زنان مؤمن وعده و مژده

ُ ٱوََعَد ﴿ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ �َّ نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  ۡ�

ِٰت َعۡدٖن� َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن  ِ ٱَوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ ۚ َ�ٰلَِك ُهَو  �َّ ُ�َ�ۡ
َ
 ۡلَفۡوزُ ٱأ

 .]۷۲[التوبة:  ﴾٧٢ۡلَعِظيمُ ٱ
(کاخھا و خداوند به مردان و زنان مؤمن بھشت را وعده داده است که در زیر «

مانند و مسکنھای پاکی را در  ھای) آن جویبارھا روان است و جاودانه در آن می درخت
بھشت جاویدان بدانان وعده داده است و خوشنودی خدا باالتر از ھر چیزی است، 

 .»پیروزی بزرگ ھمین است

 رستگاری بزرگ و خشنودی خداوند از آنھا -۵
بزرگ است  ان وعده داده است، رستگاریھایی که خداوند به مھاجر از جمله نعمت
 گردد: که نصیب آنھا می

ِينَ ٱ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ۡ�َظُم َدرََجًة  �َّ
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ ٱِعنَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
 .]۲۰[التوبة:  ﴾٢٠ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوأ

                                           
 .۱۴۲الھجرة فی القرآن الکریم، ص  – ۳۴۵، ص ۲تفسیر فتح القدیر، ج  -١



 ٦٢٣  سو رفیق سفرش، ابوبکر صدیق  جبخش ششم: هجرت پیامبر اکرم 

 

اند و در راه خدا با جان و مال جھاد  اند و به مھاجرت پرداخته آوردهکسانی که ایمان «
تری در پیشگاه خدایند و آنان رستگاران و به  اند، دارای منزلت واالتر و بزرگ نموده

 .»باشند مقصود رسندگان می
تر است و آن  ھایی که آنان از آن برخوردارند، بزرگ خشنودی خداوند از آنھا از نعمت

 ۀھمان طور که گفت ١ترین پاداش است باشد و باالترین نعمت و کامل ان مینھایت احس
 فرماید: نماید که می آن داللت میخداوند بر 

ُ ٱوََعَد ﴿ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ �َّ نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  ۡ�

ِٰت َعۡدٖن� َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن  ِ ٱَوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ ۚ َ�ٰلَِك ُهَو  �َّ ُ�َ�ۡ
َ
 ۡلَفۡوزُ ٱأ

 .]۷۲[التوبة:  ﴾٧٢ۡلَعِظيمُ ٱ
خداوند به مردان و زنان مؤمن بھشت را وعده داده است که در زیر (کاخھا و «

مانند و مسکنھای پاکی را در  نه در آن میدرختھای) آن جویبارھا روان است و جاودا
بھشت جاویدان بدانان وعده داده است و خوشنودی خدا باالتر از ھر چیزی است. 

 .»پیروزی بزرگ ھمین است
رضایت و خشنودی خداوند ھرچند در ذات خود باالترین و بھترین پاداشھا است، 

از راضی بودن آنھا از خدا این  اّما عالوه بر این پاداش و نتایجی نیز در بردارد. منظور
کنند و به ھنگام  ھا به خدا اعتماد و تکیه می است که به وقت برخورداری از نعمت
نمایند. اما تعبیر قرآنی ھمان معنای خشنودی  گرفتار شدن به مصیبتھا بردباری می

 دارد و جایگاه این اش را بیان می فراگیر و متبادل بین خدا و این بندگان برگزیده
برد تا جایی که با پروردگارشان رضایت و خشنودی مبادله  انسانھای برگزیده را باال می

کنند و حال آنکه او پروردگار آنان است و آنھا بندگان اویند و در واقع آن حالت و  می
تواند از آن تعبیر نماید، اما از خالل  ای است که کلمات بشری نمی جایگاه و فضا به گونه

شود و نشان و  روح بیدار و قلب باز و حس پویا آشکار و مشخص مینص قرآنی با 
 .٢گردد افتخار آن مشاھده می

ای از اموری است که خداوند به عنوان پاداش به مھاجران به  موارد ذکر شده، نمونه
فرسای آنھا وعده داده است. مھاجران، با ایمان راسخ و یقین خالص  خاطر جھاد طاقت

                                           
 .۱۴۴الھجرة فی القرآن الکریم، ص  – ۷۹ص ، ۱۰تفسیر مراغی، ج  – ۳۲۰، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۱۷۰۵، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -٢
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ه ندادند که دعوت را در مکه زنده به گور کند و حال آنکه دعوت خود به جاھلیت اجاز
در آغاز مراحل خویش نوپا بود. آنھا به آنچه به پیامبرشان وحی شده بود، تمسک 
جستند و حماقت قریش در برخورد با آنھا نه تنھا موجب سستی ایمان آنان نگردید؛ 

تر  ودند و ایمان آورده بودند محکمبلکه ایمان و اعتقاد آنان به آنچه به آن ھدایت شده ب
و استوارتر گردیدند. قریشیان وقتی در ستم و بدرفتاری خود از حد گذشتند، خداوند 

ھایشان را ترک  به این مؤمنان بردبار اجازه ھجرت از مکه را داد و آنھا داراییھا و خانه
از کفر و یا ھجرت آنھا ترس  ۀکردند و قصد ھجرت به سرزمین مدینه را کردند. انگیز

آوری ثروت و دنیا نبود؛ بلکه آنھا با این عمل خود به رحمت خداوند  امید به جمع
جستند وبه دنبال خشنودی و رضای او بودند بنابراین،  امیدوار بودند و فضل او را می

 ۀنعمتھایی ھستند که خدا در دنیا به آنھا داده است؛ بلکه شایست ۀآنھا نه تنھا شایست
 .١ھستند که برای آنھا در قیامت آماده کرده است پاداش بزرگی

 سوم: وعید و هشدار به متخلفان هجرت
قرآنی در وعده و وعید و ھشدار دادن، به ھدف ایجاد امید و ھراس در وجود  ۀشیو

انسانھا است. امیدی که انسان را به سوی اطاعت و استقامت پیش ببرد و ھراسی که 
خواھی و توبه کردن سوق  دارد و شتابان او را به معذرت او را از معصیت و نافرمانی باز

دھد و مؤمن در تناسب و تعادلی جدی و دقیق در میان این دو قرار دارد تا قربانی 
ناامیدی و یأس نگردد و نیز به ارتکاب آنچه خداوند حرام کرده است، جرأت نکند و یا 

رآن کریم با این دو سالح در انجام آنچه خداوند دستور داده است، سستی نورزد و ق
توانسته است شخصیت فرد را حفظ نماید و مبادی و ارزشھای جامعه را در زمینه 

. و اینھا کلیاتی ھستند که زندگی درست ٢زندگی و مال و خرد و آبرو و دین حفظ کند
گردد و وقتی این نور با دور شدن مردم از قرآن پنھان شد  وخوب بر پایه آن استوار می

ین رفت، فرد با فطرت خود ناسازگار گردید و جامعه با واقعیت خود درگیر شد و و از ب
ھا و  در نتیجه ارزشھا مضطرب و آشفته گشت و اخالق از بین رفت و معامالت و برنامه

ایدئولوژیھا فاسد گردید و ھرگز آخر این امت اصالح نخواھد شد مگر با چیزی که اول 
اینکه فقط از خدا بترسی و از دیگران ھراس نداشته این امت با آن اصالح شده است و 

                                           
 .۳۳۳ - ۳۳۲، جمل، ص و صحابه فی القرآن والسنة ج ھجرة الرسول -١
 نماید. تردیدی نیست که قدرت حکومت اسالمی از مقاصد شریعت حفاظت می -٢
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 .١باشی و به او امیدوار باشی و به کسی جز او امیدوار نباشی
از جمله کیفرھایی که خداوند به متخلفان ھجرت وعده داده است، سرانجام بد آنھا 

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می است؛

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ُكنَّا  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ ْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُوا نُفِسِهۡم قَالُوا
َ
َظالِِ�ٓ أ

�ِض� ٱُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ� 
َ
�ُض  ۡ�

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
ِ ٱقَالُٓواْ � ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ

ُ
َ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاِجُرواْ �ِيَهاۚ فَأ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا
ۡ
 .]۹۷[النساء:  ﴾٩٧َمأ
اند، بدیشان  روند و بر خود ستم کرده گمان کسانی که فرشتگان به سراغشان می بی«

مگر  :ما بیچارگانی در سرزمین (کفر) بودیم. گویند :اید؟ گویند گویند کجا بوده می
زمین خدا وسیع نبود تا در آن کوچ کنید؟ جایگاه اینھا دوزخ است و چه بد جایگاھی 

 .»و چه بدسرانجامی
بن عباس روایت کرده است که مردمانی از مسلمانان که جرأت نداشتند بخاری از ا

اسالم خود را در جنگ آشکار بکنند، ھمراه مشرکان بودند و بر سیاھی لشکر آنھا 
شدند، آن گاه  کرد وکشته می شد و به آنھا اصابت می افزودند. وقتی تیری پرتاب می می

 :خداوند این آیه را نازل کرد

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهمۡ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ
َ
 .٢ ]۹۷[النساء:  ﴾َظالِِ�ٓ أ

روند و بر خود ستم  گمان کسانی که فرشتگان برای قبض روح به سراغشان می بی«

 .»اند کرده
گروھی از مردم مکه مسلمان شدند و آنھا «روایت است که گفت: س  از ابن عباس

دانستند. مشرکان در جنگ بدر آنھا را با خود آورده بودند و  میارزش  اسالم را بی
 برخی از آنھا کشته شدند و این آیه نازل گردید:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهۡم قَالُواْ �ِيَم ُكنُتمۡ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ
َ
 ﴾َظالِِ�ٓ أ

که دیگر از آنھا  سپس این آیه را برای مسلمانانی که در مکه مانده بودند، نوشتند
گوید: پس آنان خواستند از مکه بیرون بیایند ولی مشرکان آنھا  عذری پذیرفته نیست. می

                                           
به نقل از الھجرة فی القرآن  ۹۸تفسیر سوره فصلت، دکتر محمد صالح علی، دارالنفائس، ص  -١

 .۱۵۱الکریم، ص 
 .)(ان الذین توفاھم المالئکة، کتاب التفسیر، باب البخاری -٢
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 را دستگیر کردند و به فتنه و شکنجه مبتال شدند، آن گاه این آیه در حق آنھا نازل شد: 

ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب وذَِي ِ�  �َّ
ُ
ِ ٱفَإَِذآ أ َكَعَذاِب  �َّاِس ٱَجَعَل فِۡتَنَة  �َّ

ِۖ ٱ َو لَۡيَس  �َّ
َ
ّ�َِك َ�َُقولُنَّ إِنَّا ُكنَّا َمَعُ�ۡمۚ أ ُ ٱَولَ�ِن َجآَء نَۡ�ٞ ّمِن رَّ ۡعلََم بَِما ِ�  �َّ

َ
بِأ

 .]۱۰بوت: ک[العن ﴾١٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱُصُدورِ 
ما ھنگامی که به خاطر ایم، ا گویند ایمان آورده در میان مردم کسانی ھستند که می«

شمارند و  مردمان را ھمسان عذاب خدا می ۀخدا مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، شکنج
ھنگامی که پیروزیی از سوی پروردگارت نصیب گردد، خواھدگفت: ما که با شما 

گاه بوده  .»؟باشد ھای جھانیان است نمی تر به آنچه در سینه ایم. آیا خداوند آ
را نیز برای آنھا نوشتند و فرستادند، آن گاه آنان بیرون آمدند و از  مسلمانھا این آیه

 س این آیه در مورد آنھا نازل شد:ھر چیزی ناامید شدند؛ سپ

ْ إِنَّ َر�ََّك ِمۢن ﴿ ٓوا ْ َوَصَ�ُ ْ ُ�مَّ َ�َٰهُدوا ْ ِمۢن َ�ۡعِد َما فُتُِنوا ِيَن َهاَجُروا ُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ
 .١]۱۱۰[النحل:  ﴾١١٠رٞ رَِّحيمٞ َ�ۡعِدَها َلَغُفو

سپس بدان ای محمد که پروردگار تو نسبت به کسانی که مورد شکنجه و آزار قرار «
دارای مغفرت و مرحمت بسیاری  گرفتند و بعد از آن جھاد نمودند، شکیبایی ورزیدند

 .»است
اند چنین توصیف نمود که آنھا بر خود ستم  خداوند کسانی را که ھجرت نکرده

اند و منظور از ستم در این آیه، این است که کسانی که در دارالکفر اسالم آورده و  کرده
اند؛ با ھجرت نکردن بر خود ستم  اند و به مدینه ھجرت نکرده آن جا باقی مانده

اند و  و چون خود را از زندگی واال و تمیز و آزاد در داراالسالم محروم کرده ٢اند نموده
اند،  ندگی خوار و زبون ھمراه ناتوانی و ستمدیدگی در دارالکفر کردهخود را پایبند به ز
اند وخداوند آنھا را به دوزخ وعده داده است و منظور کسانی ھستند  بر خود ستم کرده

اند به  . و در این آیه کریمه کسانی که ھجرت نکرده٣اند که در دین خود دچار فتنه شده
ن، اصحاب به دستور خداوند موظف گردیدند و برای اند. بنابرای این سرانجام تھدید شده

اسالمی در مدینه پیوستند و  ۀاجرای فرمان خدا و به خاطر ترس از کیفر او به جامع

                                           
 .۳۹۹، ص ۳تفسیر قاسمی، ج  – ۹۷، ص ۲زادالمسیر، ابن حوزی، ج  -١
 .۱۶۱الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -٢
 .۴۷۳، ص ۲فی ظالل القرآن، ج  -٣
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اثر گذاشت؛ چنانکه وقتی این آیه به ضمره بن  شاین وعید و ھشدار در وجود اصحاب 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿جندب رسید  نُفِسِهمۡ َظا لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ
َ
او در مکه بود و به فرزندش  ﴾لِِ�ٓ أ

گفت: مرا سوار کنید. من از مستضعفان نیستم و من راه را بلد ھستم و من امشب در 
مانم؛ پس او را بر تختی گذاشتند و به سوی مدینه رھسپار شد. او پیرمرد  مکه نمی

اندوه و تأثر  کھنسالی بود؛ پس در تنعیم جان سپرد و وقتی مرگ به سراغش آمد با
باشد، من بر آنچه پیامبرت  گفت: بار خدایا این از طرف تو و این از طرف پیامبرت می می

کنم و وقتی خبر وفاتش به صحابه رسید گفتند: کاش  با تو بیعت کرده است، بیعت می
 . آن گاه این آیه نازل شد:١مرد رسید و آنجا می او به مدینه می

َ� �َۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَ�  لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  لُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ ٱإِ�َّ ﴿
ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ�  ٩٨َ�ۡهَتُدوَن َسبِيٗ� 

ُ
ُ ٱفَأ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�َن  �َّ

َ
ُ ٱأ َ�ُفوًّا  �َّ

 .]۹۹-۹۸[النساء:  ﴾٩٩َ�ُفوٗر�
از آنان ساخته نیست و راه  مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری«

دانند؛ پس امید است که خداوند از آنان درگذرد و خداوند بس عفوکننده  ای نمی چاره

 .»و آمرزنده است
رسیم که اصحاب در راستای  ھای ذکر شده به این نتیجه می ھا و روایت براساس آیه

شرایطی اعم از سختی اجرای فرامین الھی سر از پا نشناختند و فرامین الھی را در ھر 
کردند و این بیانگر آن است که آنھا برای خود عذر  و آسانی و در ھر شرایطی اجرا می

 .٢ھا نبودند تراشیدند و به دنبال رخصت نمی
بنابراین، با خود  ٣براساس بعضی روایات، ضمره بن جندب مریض و ناتوان بود

د؛ پس عذری ندارد. این فقه و تواند به کمک دارایی خود به مدینه برو می :گوید  می
 .٤بینش نشأت گرفته از ایمان و یقین و اخالص واال بود

بعد از آنکه خداوند وعید و ھشدار خود را برای متخلفان ھجرت بیان داشت که آنھا 
ای جز  سرانجام بدی خواھند داشت، در این مورد کسانی را استثناء کرد که چاره

                                           
 .۱۸۱اسباب النزول، واحدی، ص  – ۱۲۹ – ۱۲۸ ، ص۵روح المعانی، آلوسی، ج  -١
 .۱۲۴المبارکه، ص  الھجرة النبویة -٢
 .۱۲۵ھمان، ص  -٣
 .۱۲۶ھمان، ص  -٤
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نه قرار گرفتن و محرومیت از داراالسالم را نداشتند ماندن در دارالکفر و در معرض فت
 مانند پیرمردان و ناتوانان و زنان و کودکان.

و سرنوشت آنھا را وابسته به امیدوار بودن آنھا به بخشش و آمرزش و رحمت خدا 
 .١دھد به خاطر عذر آشکار آنھا و توانایی نداشتن آنھا به ھجرت قرار می

                                           
 .۱۶۷الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١



 
 
 
 

 
 

 بخش هفتم: 
 های دولت اسالم در مدینه پایه



 
 
 
 

 
ھای دولت جدید به صورت  از بدو ورودش به مدینه برای تثبیت پایه ج پیامبر اکرم

نمود؛ پس اولین گام مبارک، اھتمام ورزیدن به ساختن  محکم و راسخ تالش می
ھای امت بود. تأسیس مسجد بزرگ مدینه؛ برقراری پیمان برادری و مواخات بین  پایه

مھاجران و انصار؛ صدور قانون اسالمی در مدینه برای منظم کردن روابط بین 
مسلمانان و یھودیان و مشرکان؛ آماده کردن لشکری برای حمایت از دولت و تالش 

مشکالت جامعه جدید و تربیت آن  برای محقق کردن اھداف آن و فعالیت برای حل
طبق برنامه الھی بخشی از ھمین تالش مبارک بود و قرآن ھمواره در مدینه از عظمت 

گفت و احکام  خدا و حقیقت ھستی و تشویق به بھشت و ترساندن از جھنم سخن می
را برای تربیت امت وتحکیم مبادی دولتی که به زودی نشر و پخش دعوت خدا را بین 

کرد و مسیر  م حمل خواھد کرد و در راه خدا جھاد خواھد نمود، تشریع میھمه مرد
علمی و تربیتی امت ضمن تحول و دگرگونی مراحل دعوت و ساختن جامعه و تأسیس 

بحران اقتصادی مدینه را از رھگذر برنامه الھی  ج شد و پیامبر اکرم دولت متحول می
شد و دولت بر  به روز شکوفاتر می معالجه کرد و روزه و زکات فرض شد و جامعه روز

 گردید. ھای ثابت و قوی، نیرومندتر می پایه



 
 
 
 

 فصل اول
 ساختن مسجد بزرگ مدینه، اولین ستون حمایت از دولت اسالمی

در مدینه، ساختن مسجد بود تا شعائر اسالم که تاکنون  ج اولین اقدام پیامبر اکرم
شد، آشکار گردد و تا اینکه در آن نماز بر پا شود، نمازی که انسان را با  مبارزه میبا آن 

ھای زندگی دنیا  ھای زمین و چرک دھد و دل را از آلودگی پروردگار جھانیان پیوند می
 .١گرداند پاک می

سوار بر شترش وارد مدینه  ج بخاری با سند خود روایت کرده است که پیامبر اکرم
در مدینه به  ج رفتند تا اینکه شتر نزد مسجد پیامبر اکرم مچنان با او میشد. مردم ھ

خواندند و آن محل  جا نماز می ھا در آن زمین خوابید و در آن روز مردانی از مسلمان
خرمنگاھی برای خشک کردن خرما بود که متعلق به سھل و سھیل دو کودک یتیم که 

بردند، بود. وقتی شتر خوابید فرمود: اگر خدا  میتحت سرپرستی اسعد بن زراره به سر 
آن دو پسر بچه را فراخواند و در  ج بخواھد اینجا فرود خواھیم آمد. سپس پیامبر اکرم

ما در  :مورد قیمت خرمنگاه با آنھا سخن گفت تا در آن مسجدی بسازد. آنھا گفتند
 ج بخشیم، اما پیامبر اکرم خواھیم؛ بلکه آن را به تو می قبال این زمین از تو چیزی نمی

و در  ٢نپذیرفت که زمین را از آنھا به صورت ھبه بگیرد تا اینکه زمین را از آنھا خرید
ھایی و شماری  روایت انس بن مالک آمده است که آن جا قبرھای مشرکان و ویرانه

ھا  دستور داد گورھای مشرکان شکافته شوند و ویرانه ج درخت خرما بود، پیامبر اکرم
ھای آنھا را در سمت قبله مسجد  ب ا تخریب کنند و درختان خرما را قطع نمایند و چور

آوردند،  ھای آن را با سنگ باال بردند. آنھا در حالی که سنگ می روی ھم چیدند و پایه

                                           
 .۱۵۱، بوطی، ص فقه السیرة – ۱۹۱، غزالی، ص فقه السیرة -١
 .۷۸ص ، ۵البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ھجره النبی و اصحابه، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٣٢

 

ا� الخ� اال «گفت:  نیز به ھمراه آنھا چنین می ج سرودند و پیامبر اکرم شعر می

ای جز خوبی آخرت نیست؛  خداوندا، خوبی«.١»مهاجرهـاالنصار و الخ� االخره فاغفر 

 .»پس انصار و مھاجران را بیامرز
به ھمراه یارانش کار را شروع کرد و اولین کلنگ را در کندن پی آن  ج پیامبر اکرم

که سه ذراع عمق داشت به زمین زد؛ سپس مسلمانھا این پی را با سنگ ساختند و 
 .٢قامت یک مرد باالتر نبود، با گل و خشت باال بردنددیوارھا را که از 

ھای درخت خرما  در قسمت شمالی آن نیز سایبانی ساختند که ستونھای آن از تنه
ھای درخت خرما پوشانده شده بود و آن قطعه را صفه نامیدند،   بود و سقف آن با شاخه

 .٣اما بخشھای دیگر مسجد بدون پوشش باقی ماند
سه در ورودی و خروجی بود: دری در آخر از سمت جنوب و دری  این مسجد دارای

شد و برابر درخانه عایشه قرار داشت و یک  از آن وارد می ج در سمت شرق که پیامبر اکرم
 .٤شد گفته می» باب عاتکه«یا » باب الرحمه«در از جھت غرب داشت که به آن 

 جزئی از مسجد بودند ج های پیامبر اکرم خانه :نخست
اش در آن  ھایی اطراف مسجد ساخته شد تا او و خانواده اتاق ج برای پیامبر اکرم

ھای پادشاھان و کسراھا و قیصرھا نبود؛ بلکه  ھای او مانند خانه سکونت گزینند. خانه
ھای آن خود را دور کرده و به دنبال ھای کسانی بود که از دنیا و زیبایی بسان خانه

ھای او مانند مسجدش با گل و خشت و مقداری  خانه سرای آخرت بودند بنابراین،
ھای درخت خرما پوشانده شده  ھا با تنه و شاخه سنگ ساخته شده بودند و سقف خانه

بزرگی به باالی آن  ۀھایش به قدری کوچک بودند که دست پسر بچ بود و خانه
سلمه، ای بودم که با مادر خیره، کنیز ام  پسربچه«گوید:  رسید. حسن بصری می می

 .٥»رسید می ج ھای پیامبر اکرم ھمراه بودم و دستم به سقف خانه

                                           
 .۱۵۲۴مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصاله، باب مسجد النبی، شماره  -١
 .۱۵۶التاریخ االسالمی و العسکری، علی معطی، ص  – ۳۳، ص ۳، ج البدایة والنھایة -٢
 .۱۴۳محمد رسول الله، محمدرضا، ص  – ۳۰۳، ص ۳، ج البدایة والنھایة -٣
 .۱۵۷، علی معفی، ص السیاسی والعسکری لدولة المدینة التاریخ -٤
 .۳۶، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٥



 ٦٣٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

در نھایت سادگی بودند؛ در حالی که در مدینه،  ج ھای پیامبر اکرم و این گونه خانه
ساختند که دوران صلح با زندگی نمودن  ھایی وجود داشت که سران قوم آن را می قلعه

داشتند و از  جنگ، خود را در آن مصون نگاه میورزیدند و در دوران  در آن افتخار می
نمودند،  گذاری می ھا نام ورزیدند، برای آن قلعه آن جا که صاحبان آن به آن فخر می

س  نام داشت و قلعه حسان بن ثابت» مزاحم«ھمان گونه که قلعه عبدالله ابن سلول، 
و متواضعانه بنا نھاد. اش را به صورت ساده   خانه ج نام داشت، اما پیامبر اکرم» فارع«

ای  ترین اظھار عالقه توانست برای خود قصری با شکوه و بلند بسازد و اگر کوچک او می
ساختند. عالوه بر این، او  کرد، بدون ھیچ تردیدی انصار آن را می به چنین چیزی می

ھای عمومی دولت مانند: غنیمت و غیره در ساخت چنین  توانست از اموال و دارایی می
الگویی واال در تواضع و  ایی استفاده کند، ولی چنین نکرد تا برای امتش نمونه وبن

 .١فروتنی و آمادگی برای زندگی پس از مرگ باشد

 دوم: تشریع اذان در مدینه
با یارانش برای ایجاد عملی که فرد خوابیده را بیدار نماید و غافل را  ج پیامبر اکرم

گاه سازد و به مردم وقت نماز را  اعالم کند، به مشورت پرداخت. برخی گفتند: وقت آ
آن به ادا نمودن  ۀفرا رسیدن نماز پرچمی به اھتزاز درآورده شود تا مردم با مشاھد

ای بلند آتشی بر افروخته شود، اّما این رای  نماز بپردازند. گروھی دیگر گفتند: بر تپه
ای این منظور از شیپور ای دیگر بر این عقیده بودند که بر نیز پذیرفته نشد؛ عده

نمودند،  استفاده شود و آن چیزی بود که یھودیان برای نمازھای خود از آن استفاده می
این کار را نپسندید؛ چون او دوست داشت که با رسوم اھل کتاب  ج اما پیامبر اکرم

مخالفت نماید. گروھی نیز پیشنھاد دادند که از ناقوس استفاده شود و از این روش 
این را نیز نپسندید و برخی نیز پیشنھاد  ج کردند، اما پیامبراکرم استفاده می نصارا

گاه نمایند. تقریبًا این رأی  دادند که عده ای از افراد، دیگران را از زمان برگزاری نماز آ
گاه  بیشتر مورد پسند واقع شد. یکی از افردی که دیگران را از زمان برگزاری نماز آ

زید انصاری بود. او در حالی که نه غرق خواب بود و نه کامًال بیدار  نمود، عبدالله بن می
در خواب دید که شخصی نزد او آمد و به او گفت: آیا به تو کلماتی یاد ندھم که به 

                                           
 .۱۳، ص ۴التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
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ھنگام اذان آنھا را بگویی؟ گفت: چرا. پس به او کلمات معروف اذان را آموزش داد. 
رفت و خوابش را برای ایشان تعریف  ج اکرم وقتی عبدالله بن زید بیدار شد نزد پیامبر

فرمود: این خواب حقی است؛ سپس به او گفت این کلمات را به  ج کرد. پیامبر اکرم
بالل یاد بده؛ زیرا صدای او از صدای تو بلندتر است. وقتی بالل صدای الله اکبر را بلند 

کشید آمد و  یکرد، عمربن خطاب، شتابان در حالی که دامن لباس خود را در پی م
ام. بدین صورت بالل یکی از  گفت: سوگند به خدا که من ھم خوابی مانند خواب او دیده

درمدینه انتخاب گردید و موذن دیگر عبدالله بن أم مکتوم بود.  ج مؤذنان پیامبر اکرم

 »الصلوه خري من النوم«گفت:  دوبار می »حی علی الفالح«بالل در اذان صبح بعد از 
گرفت و اذان  او را تأیید کرد و در ابتدا بالل بر جای بلندی قرار می ج مپیامبر اکر

 .١ای برای این کار ساخته شد گفت سپس مناره می

 در مدینه ج سوم: اولین خطبة پیامبر اکرم
در مدینه ایراد فرمود این گونه بود که او در میان  ج ای که پیامبر اکرم اولین خطبه

اما بعد، ای مردم! برای آینده خود «و ستایش خداوند فرمود: آنھا ایستاد و بعد از حمد 
میرد که  چیزی پیش بفرستید... به خداوند سوگند ھر یک از شما در حالی می

کند. سپس (در قیامت) خداوند در حالی که  گوسفندان خود را بدون چوپان رھا می
مگر پیامبر من نزد تو  :گوید اش قرار ندارد، می ای میان او بنده ھیچ سخنگو و ھیچ پرده

نیامد تا پیام مرا به تو برساند؟ آیا به تو ثروت و دارایی ندادم و نعمت نبخشیدم؟ پس تو 
کند و  ای؟ آن گاه بنده به چپ و راست نگاه می برای خودت چه چیزی پیش فرستاده

بیند. پس  نگرد و جز دوزخ چیزی نمی بیند؛ سپس پیش روی خود می ھیچ چیزی نمی
اش را از آتش،  تواند حتی با دادن یک نیمه خرما ھم که شده است، چھره میھر کس 

دور بدارد و اگر کسی ھمین مقدار را در اختیار ندارد، با سخن خوب خود را از آتش 
بیند.  دور بدارد؛ زیرا شخص با انجام یک کار نیک از ده برابر تا ھفتصد برابر پاداش می

 .»رسول اهللا و رمحه اهللا و بركاته والسالم عليكم و علی«

ستایش از آن «به ایراد خطبه پرداخت و فرمود:  ج سپس بار دیگر پیامبر اکرم
گویم و از او در مقابل شر نفس خود و از بدیھای عمل خویش   خداست. او را سپاس می

                                           
 .۵۶تاریخ خلیفه بن خیاط، ص  – ۸۸ – ۸۷نورالیقین، خضری، ص  -١
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برم. ھر کس را خدا ھدایت کند، ھیچ  طلبم و به خداوند پناه می  کمک می
ای برای او نخواھد بود و ھر کس را که خداوند گمراه کند، ھیچ ھدایت  هکنند گمراه
دھم که ھیچ معبودی جز خدا، نیست که شریکی  ای برای او نیست و گواھی می کننده

ندارد و یگانه است. بھترین سخن، کتاب خداست و ھر کس که خداوند این کالم را در 
فر به آیین اسالم در آورده است و او نیز از گر ساخته و او را از عالم ک دل او زیبا جلوه

آنجا که این کتاب را بر سخن مردم برگزیده، رستگار شده است و قرآن بھترین و 
 رساترین سخن است.

دوست بدارید کسی را که خداوند او را دوست داشته است و خدا را نیز با تمام 
و ملول نشوید و  وجود دوست داشته باشید و ھرگز از کالم خدا و ذکر او خسته

گزیند و  دلھایتان تیره واز آن رویگردان نشود؛ چراکه کالمی که خداوند آن را بر می
ترین سخن است؛ پس خداوند را پرستش کنید و  دھد، نیکوترین و درست برتری می

چیزی را شریک او قرار ندھید و آن گونه که شایسته است از او پروا کنید و در آن 
آورید، با خداوند (در میدان عمل) راستگو باشید و به  ه زبان میسخنان نیکویی که ب

فیض رحمت خداوند در میان خود با ھمدیگر دوستی و محبت ورزید و (بدانید که) 

 .١»سالم عليكم و رمحه اهللا و بركاتهوالکند که پیمان او شکسته شود.  خداوند خشم می

 چهارم: صفه جزئی از مسجد نبوی
المقدس به فرمان الھی بعد از گذشت شانزده ماه از ھجرت پیامبر  وقتی قبله از بیت

دیوار قبله اول در آخر مسجد نبوی باقی ماند.  ٢، به سوی کعبه تغییر یافتج اکرم
بان زدند و آن را صفه  دستور داد که بر آن سقف زده شود یا بر آن سایه ج پیامبراکرم

 .٤که فقط یک سایبان بود و اطراف آن باز بود ٣گذاری نمودند یا سایبان نام
بود که فقرا در  ج گوید: صفه سایبانی در آخر مسجد پیامبر اکرم قاضی عیاض می

 .٥اند گرفتند و اھل صفه به ھمین منسوب آن جای می
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گوید: صفه در قسمت آخر مسجدالنبی قرار داشت که به صورت  ابن تیمیه می
ای نداشتند، درست شده  افرادی که مکان و خانواده سایبان برای اقامت بینوایان و

 .١بود

 اھل صفه -۱
اھل صفه مھمانان اسالم بودند؛ آنھا خانواده و ثروتی نداشتند و «گوید:  ابوھریره می

 .٢گزیدند نزدکسی دیگر نیز اقامت نمی
یا بعد از ایشان تا پایان  ج انصار، مھاجران نخستینی را که قبل از پیامبر اکرم

ھای خود جای دادند و  له اول و قبل از جنگ بدر، به مدینه ھجرت کردند، در خانهمرح
توانستند مایحتاج آنان را بر آورده نمایند و در خرج و مخارج زندگی آنھا را یاری دھند، 

ای که انصار توانایی پذیرایی  اما با گذشت زمان بر تعداد مھاجران افزوده گردید، به گونه
 .٣آنان را نداشتند ۀھم

گردید؛ زیرا اسالم مراحل نشر و گسترش  بر تعداد مھاجران روز به روز افزوده می
گرویدند و مھاجران زیادی به مدینه ھجرت  پیمود و مردم به دین اسالم می خود را می

کردند که برخی فقیر و برخی ثروتمند و برخی مجرد و برخی متأھل بودند؛ پس ھر  می
 .٤گزید آمد و ھمان جا اقامت می نداشت به این سایبان مسجد میکس که جایی 

آمد،  شود اینکه ھر مھاجری که به مدینه می آنچه برای یک پژوھنده مشخص می
فرستاد که او را  کرد؛ سپس ایشان او را نزد کسی می دیدار می ج نخست با پیامبر اکرم

شد تا وقتی که  صفه مستقر مییافت، به صورت موقت در  کفایت نماید، اگر کسی را نمی
. در مسند به روایت از عباده بن صامت آمده است که ٥شرایط برای او فراھم شود

آمد او  می ج گرفت، ھرگاه مھاجری نزد پیامبر از صحابه کار می ج پیامبر اکرم« :گفت
آن  داد تا به او قرآن بیاموزیم؛ چنانکه مردی را به من سپرد؛ را به یکی از ما تحویل می

دادم و به او قرآن نیز  ام را به او می ام بود و من شام خانواده مرد با من در خانه

                                           
 .۳۸، ص ۱۱الفتاوی، ج  -١
 .۶۴۵۲شمارۀ  بخاری، -٢
 .۱۷۵امه و بناء دوله، شامی، ص  السیرة النبویة تربیه -٣
 .۴۱ – ۴۰، ص ۱۱الفتاوی، ج  -٤
 .۱۷۵السیرة النبویة تربیه امه و بناء دوله، ص  -٥



 ٦٣٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

. بنابراین، صفه ٢و او اولین کسی بود که در صفه مھاجران اقامت گزید .»١آموختم می
و ھمچنین ھیئتھایی که نزد پیامبر  ٣گفتند: صفه مھاجران به آنھا نسبت داده شد و می

کردند، در آن جا ساکن  اسالم و فرمانبرداری خویش را اعالم میآمدند و  می ج اکرم
آمد اگر کسی را  می ج و این گونه بود که مرد مھاجری که نزد پیامبر اکرم ٤شدند می
 .٥گزید رفت و اگر در مدینه آشنایی نداشت، با اصحاب صفه اقامت می شناخت نزد او می می
ھرگاه  ج ابوھریره بود و پیامبر اکرمترین فرد اھل صفه،  ترین و سرشناس برجسته 
گرفت؛ چون او آنھارا  خواست آنھا را دعوت نماید و فرابخواند، سراغ ابوھریره را می می
. برخی از انصار ٦دانست شناخت و مقام ھر یک از آنان را در عبات و مجاھدت می می

با وجود آنکه از نیز از آنجا که زندگی توأم با زھد و مجاھدت و فقر را دوست داشتند و 
نیاز بودند و در مدینه خانه داشتند اما در آن جا ساکن شدند،  سکونت در صفه بی

مانند: کعب بن مالک انصاری؛ حنظله بن ابی عامر انصاری (غسیل المالئکه)؛ حارثه 
 .٧بن نعمان انصاری و دیگران

 و یارانش به آنھا ج تأمین مخارج اھل صفه و توجه پیامبر اکرم -۲
رفت  دار بود. به دیدار آنھا می خود مراقبت و محافظت اھل صفه را عھده ج پیامبر اکرم

به  ج شد، پیامبر اکرم کرد و ھر کس از آنان که بیمار می و احوال آنھا را جستجو می
رفت و انجام چنین اموری عالوه بر مواردی از قبیل اینکه با آنھا زیاد  عیادتش می

کرد و آنھا را پند  نمود و با آنھا ھمدردی می را راھنمایی میکرد و آنان  ھمنشینی می
کرد که به تالوت قرآن و ذکر خدا  آموخت و راھنمایی می داد و به آنھا علم می می

مخارج آنھا را و براساس موارد ذیل  ٨مشغول شوند و به آخرت چشم امید داشته باشند

                                           
 .۳۲۴، ۵المسند، ج  -١
 .۳۲۳، ص ۱وفاءالوفاء، سمھودی، ج  -٢
 .۳۶۱، ص ۲سنن ابی داود، ج  -٣
 .۲۵۸، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٤
 .۲۵۹ھمان، ص  -٥
 ھمان. -٦
 ھمان. -٧
 .۲۶۶، ص ۱ھمان، ج  -٨



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٣٨

 

 کرد: تأمین می

فرستاد و خود از آن  آن را برای آنھا میآوردند،  ھرگاه زکاتی نزد ایشان می -۱
فرستادند، به دنبال آنھا  ای برای او می کرد و ھرگاه ھدیه استفاده نمی

کرد و آنھا را نیز در آن شریک  فرستاد و خودش از آن استفاده می می
 .١گرداند می

ھای امھات المؤمنین فرا  اکثر اوقات آنان را برای صرف غذا به یکی از حجره -۲
کرد؛ بلکه ھمواره وضعیت آنان را  خواند ونه تنھا از آنھا ھرگز فراموش نمی می

روایت است که گفت: اصحاب صفه س  بکر مدنظر داشت. عبدالرحمان بن ابی
ھرکس غذای دو نفر دارد، «فرمود:  ج مردمانی فقیر بودند و باری رسول خدا

رد، نفر پنجم یا نفر سومی را با خود ببرد و ھر کس غذای چھار نفر را دا
 ششمی را با خود ببرد.

 ده نفر را برد که غذا بدھد... ج چنانکه ابوبکر سه نفر را با خود آورد و پیامبر اکرم
پدرم از اصحاب صفه بود. «و از یعیش بن طخفه بن قیس غفاری روایت است که گفت:  ٢»

آنان به منازل خود ببرند. دستور داد که آنھا را برای برطرف کردن مایحتاج  ج پیامبر اکرم
برد تا اینکه پنج نفر باقی ماندند.  بنابراین، مردی یک نفر را و مردی دو نفر را با خود می

 .٣»به خانه عایشه رفتیم ج فرمود: حرکت کنید و ما ھمراه پیامبر اکرم ج پیامبر اکرم

خواست که صدقات و زکاتھایشان را برای  از مردم می ج ھمچنین آن حضرت -۳
متولد گردید، پیامبر س  آمده است که وقتی حسن مسندآنھا بفرستند. در 

از فاطمه خواست تا سر حسن را بتراشد و به اندازه وزن موھایش نقره  ج اکرم
 .٤صدقه کند و به اھل صفه بدھد

خواستند،  چیزی از ایشان مینیاز اصحاب صفه را بر دیگران که  ج پیامبر اکرم -۴
نزد پیامبر  لداشت. باری اسیرانی نزد او آورده شدند؛ فاطمه مقدم می

آمد و از او خواست که به او خادمی بدھد. پیامبر در پاسخ وی، آن گونه  ج اکرم

                                           
 .۲۰۵۷شمارۀ  مسلم – ۳۵۸۱بخاری، شماره  -١
 .۲۶۷، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 .۴۲۹، ص ۳المسند، ج  -٣
 .۳۹۱ – ۳۹۰، ص ۶ھمان، ج  -٤



 ٦٣٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

به خدا سوگند چیزی به شما «که امام احمد در مسند روایت نموده است، گفت: 
پیچید و من  ا در حالی که شکمشان از گرسنگی مینخواھد بخشید و اھل صفه ر

فروشم  کنم؛ بلکه من این بردگان را می یابم که به آنھا بدھم، رھا نمی چیزی نمی
 .١نمایم آید، بین آنان تقسیم می و پولی که از فروش آنھا به دست می

 ٢کرد که به اھل صفه صدقه بدھند یارانش را وصیت می ج پیامبر اکرم -۵
و به آنھا  ٣کردند توانایی خود بر آنھا انفاق می ۀبنابراین، اصحاب به انداز

 .٤فرستادند بخشیدند و ثروتمندان اصحاب برای آنھا غذا می می

 اھل صفه و اشتغال به علم و عبادت و جھاد -۳
اھل صفه در مسجد برای عبادت، معتکف و با فقر و زھد انس گرفته بودند. آنھا در 

کردند و آیات آن را با یکدیگر  خواندند و قرآن را تالوت می یی نماز میخلوت وتنھا
گرفتند. حتی  پرداختند و برخی نوشتن را فرا می نمودند و به ذکر خدا می بررسی می

در قبال اینکه به او قرآن و نوشتن س  یکی از آنھا تیرکمان خود را به عباده بن صامت
 .٥داد، بخشید را یاد می

مانند ابوھریره معروف گشتند  ج آنان به علم و حفظ حدیث از پیامبر اکرمبعضی از 
روایت کرده است و حذیفه بن یمان که به حفظ  ج که احادیث زیادی از پیامبر اکرم

 ھا گفته شده بود، اھتمام ورزید. احادیثی که در مورد فتنه
ن مانند صفوان نمودند؛ بلکه افرادی از آنا اھل صفه نه تنھا در جھاد مشارکت می

ابن بیضاء و خریم بن فاتک اسدی و خبیب بن یساف و سالم بن عمیر و حارثه بن 
. افرادی از آنان نیز در جنگ احد به شھادت ٦نعمان انصاری در بدر به شھادت رسیدند

و برخی از آنھا در حدیبیه حضور داشتند مانند جرھد بن خویلد  ٧رسیدند مانند: حنظله

                                           
 .۳۱۱۳بخاری، شماره  -١
 .۲۶۷، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 .۳۴۰، ص ۱، ج الحلیة -٣
 .۳۷۸ھمان، ص  -٤
 .۷۳۰، ص ۲ابن ماجه، ج  – ۲۳۷، ص ۲سنن ابی داود، ج  -٥
 .۲۶۴، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٦
 .۳۷۵، ص ۱حلیة االولیاء، ج  -٧



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٤٠

 

 ٢ای از آنھا در خیبر به شھادت رسیدند مانند ثقف بن عمرو و عده ١و ابوسریحه غفاری
 .٣و نیز کسانی چون عبدالله ذوالبجادین در جنگ تبوک به شھادت رسیدند

سالم، موالی ابوحذیفه، و زید بن خطاب در جنگ یمامه شھید شدند؛  :برخی مانند
 .٤گذراندند و روزھا، شھسواران میدان جنگ بودند آنھا شبھا را به عبادت می

براساس میل و عالقه، ھمانند ابوھریره  ج برخی از اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ترجیح دادند. او دوست  ماندن در صفه را بدون آنکه به ماندن در آن مجبور باشند،

باشد و علم و خیری که به علت دیر آمدن به  ج داشت که ھمواره در کنار پیامبر اکرم
مدینه از دست داده بود، جبران نماید؛ زیرا او بعد از فتح خیبر در سال ھفتم ھجری به 

ت را فرا بگیرد و بشنود و حاال ج مدینه آمد و کوشید تا بیشترین احادیث پیامبر اکرم
پیامبر  ۀشود مگر اینکه به خان اورا بداند و این امور به طور کامل برای او فراھم نمی

کرد و او  نزدیک باشد و صفه تنھا مکانی بود که این خواسته را برای او تأمین می اکرم
س  گویید ابوھریره شما می«گوید:  میس  نماید: ابوھریره این خواسته را چنین بیان می

گویید، چرا مھاجران و انصار به اندازه  نماید و می احادیث زیادی روایت میاز پیامبر 
کنند! برادران مھاجرم را داد و ستد در  حدیث روایت نمی ج ابوھریره از پیامبر اکرم

بازارھا به خود مشغول کرده بود و من شخصی بودم که برای اینکه شکم خود را سیر 
دم بنابراین، وقتی که آنھا غایب بودند، من حاضر بو ج کنم، ھمواره ھمراه پیامبر اکرم

کردند و برادران انصار من مشغول  سپردم، آن گاه که آنھا فراموش می بودم و به یاد می
آوری اموال بودند، اّما من مردی فقیر از فقرای صفه بودم که زمانی که آنھا  جمع

 .٥»سپردم ردند، من به یاد و خاطر میک فراموش می
و  عّلت اصلی اقامت خویش در صفه را عالقمندی خویش به تعالیم ھمچنین او

ای داشت، اّما مادرش  نماید. ابوھریره نیز در مدینه خانه ذکر می ج احادیث پیامبر اکرم
خواست تا دعا کند که خداوند  ج کرد که ابوھریره از پیامبر اکرم در آن سکونت می

                                           
 .۳۵۵ – ۳۵۳ھمان، ص  -١
 .۲۶۴، ص ۴، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 ھمان. -٣
 ھمان. -٤
 .۲۴۹۲مسلم، شماره  – ۲۰۴۷شمارۀ  البخاری، -٥



 ٦٤١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .١مادرش را ھدایت نماید
یات صحیح آمده است، او چنان فقیر نبود که از نظر مادی براساس آنچه در روا

آمد، پیامبر  ج چیزی نداشته باشد؛ بلکه در اولین روزی که او در خیبر نزد پیامبر اکرم
 ٢داد ای داشت که خدمت او را انجام می از غنایم به او سھمی داد ونیز برده ج اکرم

شنیدن  ۀو عالق ج پس آنچه موجب فقیری او گردیده بود، ھمراھی با پیامبر اکرم
احادیث او بود که وی آن را بر تمامی امور دیگر ترجیح داد و ثروت و دارایی او در 

 .٣خواست به صفه نیازی نداشته باشد حدی بود که اگر می
ت خانواده یا ھمسر یا گردیدند از قبیل: بازگش شرایطی که اھل صفه با آن روبرو می

گذاشت و فقر  ثروتمندی بعد از تنگدستی و یا شھادت در راه خدا بر تعداد آنان اثر می
کردند و به دنبال روزی نبودند؛ چنانکه  آنان به خاطر این نبود که آنھا کار نمی
ھای خرما را برای علف و خوراک چھارپایان  زمخشری گفته است که آنھا در روز ھسته

کردند در حالی که آنھا گوسفند نداشتند؛ پس آنھا برای به دست آوردن  یخورد م
 .٤کردند روزی تالش و کوشش می

 تعداد و اسامی اھل صفه -۴
گردید. آنھا وقتی که ھیئتھا به  تعداد اھل صفه در اوقات مختلف کم و زیاد می

داد آنھا کمتر آمدند، تع شدند و ھرگاه افراد ناآشنا کم می آمدند، زیاد می مدینه می
شد؛ حتی  شد، ولی تعداد ثابت آنان ھفتاد نفر بود وگاھی شمار آنھا خیلی بیشتر می می

کرد، گذشته از دیگرانی که  سعد بن عباده به تنھایی ھشتاد نفر از آنھا را پذیرایی می
 کردند. اصحاب میان خود تقسیم می

 برخی از اھل صفه عبارتند از:

 .س ابوھریره -۱
 .س ابوذر غفاری -۲
 واثله بن اسقع. -۳

                                           
 .۲۴۹۱شمارۀ  مسلم، -١
 .۱۸۴السیرة النبویة تربیه امه و بناء دوله، ص  -٢
 ھمان. -٣
 .۲۲۲، ص ۱المدینة النبویه فجراالسالم و العصر الراشدی، شراب، ج  -٤
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 سلمان فارسی. -۷
 اسماء بن حارثه بن سعید اسلمی. -۸
 .حنظله بن ابی عامر انصاری (غسیل المالئکه) -۹

 حازم بن حرمله. -۱۰
 حارثه بن نعمان انصاری نجاری. -۱۱
 حذیفه بن أسید ابوسریحه االنصاری. -۱۲
 یمان. حذیفه بن -۱۳
 جاریه بن جمیل بن شبه بن قرط. -۱۴
 جعیل بن سراقه الضمری. -۱۵
 جرھدبن خویلد االسدی. -۱۶
 رفاعه ابولبابه االنصاری. -۱۷
 عبدالله ذوالبجادین. -۱۸
 دکین بن سعید المزنی و گفته شد خثعمی. -۱۹
 خبیب بن یساف بن عنیه. -۲۰
 خریم بن أوس طائی. -۲۱
 خریم بن فاتک االسدی. -۲۲
 خنیس بن حذافه السھمی. -۲۳
 خباب بن ارت. -۲۴
 حکم بن عمیر ثمالی. -۲۵
 .١حرمله بن ایاس وگفته شد حرمله بن عبدالله عنبری -۲۶
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 زید بن خطاب. -۲۷
 عبدالله بن مسعود. -۲۸
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 طلحه بن عمرو النضری. -۳۰
 صفوان بن بیضاء الفھری. -۳۱
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 شداد بن أسید. -۳۳
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 .سالم بن عمیر -۵۱

 .١س بن خالد غفاری ةعباد -۵۲
اند و آن اینکه بر مسلک برخی از  برخی از پژوھشگران به اشتباه بزرگی افتاده
کشند و به استراحت و تنبلی روی  صوفیان منحرف که دست از کار و فعالیت می

گذارند و برای  مانند، صحه می ھا به حجت توکل باقی می ھا و تکیه آورند و در زاویه می
کنند. اّما واقعیت امری غیر از این  ل میاین عمل باطل خویش به اھل صفه استدال

است؛ چراکه ابوھریره که بیش از ھمه به صفه مربوط است، تمام عمر خود را در آن جا 
نماند و به زندگی پرداخت و در بعضی از روزھای زندگی در دوران عمربن خطاب در 

ان در راه خدا گذراند و اھل صفه از مجاھد بحرین امیر بود و او زندگی را به سختی نمی
 کردند و برخی از آنھا نیز به شھادت رسیدند.  بودند که در میدانھای کارزار جھاد می

 ها ها و آموختنی پنجم: درس

 ھا در ساختار جامعه اسالمی ترین پایگاه مسجد یکی از مھم -۱
رود؛ زیرا  ترین پایگاھھا در ساختار جامعه اسالمی به شمار می مسجد یکی از مھم

مسلمان ھمبستگی را با پایبندی به نظام اسالم و عقیده و آداب آن به دست  ۀجامع
 .٢گیرد گیرد و از آن الھام می آورد و این امر از ساختار اصلی مسجد شکل می می

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می

َس َ�َ ﴿ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ بَٗد�ۚ ل

َ
ِل يَوۡ  �َّۡقَوىٰ ٱَ� َ�ُقۡم �ِيهِ � وَّ

َ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ ِمۡن أ

َ
َحقُّ أ

َ
ٍ� أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱرَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨لُۡمطَّ

(ای پیغمبر) ھرگز در آن مسجد(ضرار) نایست و نماز مگزار. مسجدی(قبا) که از روز «
تقوا بنا گردیده است، سزاوار آن است که در آن بر پای ایستی و نماز  ۀنخست بر پای

خواھند خود را پاکیزه دارند و خداوند ھم  بگزاری. در آن جا کسانی ھستند که می

 .»دارد پاکیزگان را دوست می
 فرماید: ھمچنین خداوند می

ذَِن ﴿
َ
ُ ٱِ� ُ�يُوٍت أ ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۥۡسُمهُ ٱأ  ٣٦�َصالِ ٱوَ  لُۡغُدّوِ ٱ�ِيَها ب

                                           
 .۲۶۳، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 .۲۰۳، بوطی، ص فقه السیرة -٢
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ِ ٱرَِجاٞل �َّ تُلۡهِيهِۡم تَِ�َٰرةٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ  لَٰوةِ ٱ�قَاِم  �َّ َكٰوةِ ٱ�يتَآءِ  لصَّ َ�َافُوَن  لزَّ
بَۡ�ٰرُ ٱوَ  لُۡقلُوُب ٱيَۡوٗما َ�تََقلَُّب �ِيهِ 

َ
ُ ٱِ�َۡجزِ�َُهُم  ٣٧ۡ� ۡحَسَن َما َعِملُواْ َو�َزِ�َدُهم ّمِن  �َّ

َ
أ

ُ ٱوَ  ۦۗ فَۡضلِهِ   .]۳۸-۳۶[النور:  ﴾٣٨يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ  �َّ
ھایی که خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و در آن نام خدا برده شود،  در خانه«

پردازند. مردانی که  در آن سحرگاھان و شامگاھان به تقدیس و تنزیه یزدان می
سازد. از  ای آنان را از یاد خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمی بازرگانی و معامله

گردد. تا اینکه خداوند  ترسند که دلھا و چشمھا در آن دگرگون و پریشان می روزی می
ا برابر بھترین کارھایشان پاداششان را بدھد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید؛ چر

 .»سازد مند می حساب از مواھب خویش بھره که خداوند ھرکس را که بخواھد، بی

 مسجد نشان فراگیر بودن اسالم است -۲
ھدف از تأسیس مسجد این است که عبادتگاه و محل نماز خواندن مؤمنان  × الف

 ھایش، پاکی او را بگویند. باشد و جایی باشد که آنھا در آن با حمد و شکر خدا بر نعمت
دھد و تا وقتی  ھای خود را در آن انجام می آید و نماز و عبادت ھر مسلمان به مسجد می

 قداست مسجد را رعایت کند و حق حرمت آن را به جا آورد، در آسایش و امنیت است.
با یارانش  ج ھدف از تأسیس مسجد اینکه محلی باشد برای دیدار پیامبر اکرم ×ب 

دیدار او و به قصد طلب ھدایت و ایمان آوردن و تصدیق و کسانی که از مناطق دیگر به 
 آیند. رسالتش می

ھدف از تأسیس مسجد اینکه مکانی برای یادگیری علوم و معارف جھان  × ج
ھستی و عقلی و قرآنی قرار گیرد. مواردی که قرآن به آن تشویق کرده است، در آن 

ھای خود را بررسی نمایند و  ھا و ثمرات عقل اندیشیده شود و مؤمنان در آن، اندیشه
گاھی از تعالیم دین در  ای بود که دانش مسجد، مدرسه جویان از مناطق مختلف برای آ

گاھی به دست آورند و  گردیدند ھرجا قصد آن را می آن جمع می کردند تا در دین آ
دادند و  دھنده نزد قومشان در حالی که آنھا را به راه خدا دعوت می رسان و بیم مژده

ھای  گشتند. ھمچنین مکانی است برای انتقال تعالیم و آموزه نمودند، برمی ایت میھد
 یک نسل به نسل دیگر.

ھدف از تأسیس مسجد اینکه برای فرد غریبه و ناآشنا پناھگاھی باشد و مسافر  × د
بتواند در آن مستقر شود که منت گذاردن ھیچ کسی او را آزرده خاطر نکند؛ پس او از 
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کند و ھیچ  اش استفاده می  و از ھدایت آن به اندازه توان عقلی و روانیچشمه مسجد 
کسی نیست که او را از فرا گرفتن دانش و معرفت یا نوعی از انواع ھدایت باز دارد؛ پس 

اند که مرکز اصلی تعلیم و  چه بسا فرماندھان و قھرمانانی عالمان و دانشمندانی بوده
اند و دانش و علم  اندھی و قھرمانی را در آن آموختهتربیت آنان مسجد بوده است و فرم

اند و سپس نزد مردم رفته و تشنگی آنھا را با معرفت برطرف  را در آن فراگرفته
اند که در میدانھای مسجد  اند؟ و چه بسا داعیانی بوده اند و آنان را سیراب کرده نموده

 ۀالگوی داعیان و اسواند و ھر یک از آنھا  درس دعوت در راه خدا را فراگرفته
کنندگان گشته است و چون ُگلی بوده که دلھا را به ویژگی انحصاری خود جذب  ھدایت

درنگ به سمت و سوی او گرایش پیدا کرده است و از او ھدایت  کرده و دلھا بی
اند که فرق رنگھای سرخ و زرد را  نشینانی بوده اند؟ و چه بسا بادیه گرفته

وار گرد  این وضعیت که اصحاب پروانه ۀا ورود به مسجد و مشاھداند، اما ب دانسته نمی
دھند و چنان آرام ھستند  اند و به سخنان او گوش فرا می شمع آن حضرت جمع شده

نشین به ھمراه آنھا به سخنان پیامبر  که گویا بر باالی سرشان پرنده است و این بادیه
عمت زیر پرده جھالت پنھان گوش داده و دارای نعمت عقل بوده که این ن ج اکرم

گاه شده و  ۀگشته است و با حضور در مسجد، پرد جھالت از عقلش دور شده و عاقل و آ
ھدایت یافته و راھش را روشن کرده است؛ سپس نزد قومش به عنوان یک پیشوا 
بازگشته و آنھا را به سوی خدا دعوت داده است و آنان را با دانشی که فراگرفته و 

د در پیش گرفته، تربیت کرده است و قومش نیز به دعوت او ایمان رفتاری که خو
اند و آنھا با این عمل در صفحات تاریخ اسالمی  آورده و با رھنمود او ھدایت یافته

 .١درخشیدند
ھدف از تأسیس مسجد اینکه قلعه و دژی باشد که مجاھدان آن گاه که به  × س

شدند، در آن گرد ھم آیند و در آن پرچم جھاد و دعوت به راه خدا  جھاد فرا خوانده می
گیرند تا به محل نبردھا بروند  ھا را به دوش می شود و فرماندھان از آنجا پرچم تھیه می
 ر انتظار پیروزی یا شھادت است.این پرچم، لشکر خدا د ۀو در سای

ای از آن، مجروحان جھاد و مبارزه،  ھدف از تأسیس مسجد اینکه در گوشه × ش
بتواند آنھا را عیادت نماید و از اوضاع و احوال آنان اطالع  ج مداوا شوند تا پیامبر اکرم

                                           
 .۳۵ – ۳۴، ص ۳له، محمدالصادق عرجون، ج محمد رسول ال -١
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این  یابد و طبیب برایشان فراھم کند و بدون رنج و سختی به مداوای آنھا بپردازد و
 گونه از آنھا تقدیر به عمل آورد.

رسانی باشد و اخبار از  ھدف از تأسیس مسجد این بود تا مرکز پیک و اطالع × ص
آنجا منتشر شود و پیکھا فرستاده شوند و اخبار سیاسی مربوط به صلح و جنگ در آن 

خوانده جا فرا گرفته و  دھد، آن پیروزی را می ۀھایی که مژد گیری گردد و پیام تصمیم
شود و از آنجا مسلمانان به کمک فراخوانده شوند و خبر مرگ شھیدانی که در 

اند، در آن اعالم شود تا دیگران از آنھا الگو بگیرند و  ھای جھاد به شھادت رسیده معرکه
 کنندگان در اقتدا به آنھا به یکدیگر به رقابت بپردازند. رقابت
جامعه مسلمان باشد که از آنجا  ھدف از تأسیس مسجد این بود تا سنگر × ض

ای  حرکتھای مشکوک دشمن کنترل گردد؛ به خصوص دشمنانی که با آنان در جامعه
پرستانی که ھنوز در شرک و  کنند از قبیل یھودیان و منافقان و بت واحد زندگی می

آنھا و از خیانت  ۀبردند تا جامعه مسلمان از سرانجام توطئه و نقش پرستی به سر می بت
 .١نھا در امان باشدآ

بعد از استقرار و ھجرت خویش  ج ساختن مسجد اولین اقدامی بود که پیامبر اکرم
گاھی به او  در آغاز آمدنش انجام داد تا نمونه ای باشد که در سادگی مظھر و عمق آ

ترین و فراگیرترین اھداف را با کمترین مخارج و حداقل  آن بزرگ ۀاقتدا شود تا به وسیل
 .٢زحمتھا محقق نماید

 تربیت با ارائه الگوی عملی -۳
در کار کردن و ساختن مسجد با  ج از حقایق مسلم یکی این است که پیامبر

آورد  گذاشت و می اصحاب خود مشارکت داشت. او سنگ و خشت بر دوش و سینه می
نمود. او نمونه حاکم عادلی بود  ک از آنھا با دستان خود زمین را حفر میو مانند ھر ی

که بین رئیس و رعیت و یا فرمانده و سرباز و یا سردار و رعیت و یا فقیر و توانگر فرق 
گذاشت؛ پس از نظر ایشان ھمه نزد خدا برابر ھستند و ھیچ مسمانی با مسلمانی  نمی

ان پرھیزگارتر است. از نظر اسالم، عدالت و مساوات دیگر فرقی ندارد مگر آنکه از دیگر
در تمامی امور حکمفرماست و فضیلت از آن کسی است که در امور اجتماعی که برای 

                                           
 .۳۶ھمان، ص  -١
 .۳۳ھمان، ص  -٢
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شود، فعالیت نماید و چشم به پاداش خداوند بدوزد. پیامبر  مصلحت عموم انجام می
. ١خواست نمیھا جز خدا از کسی پاداش و مزد خود را  مانند سایر مسلمان ج اکرم

کارگرانی بود که در این کار مشارکت  ۀدر امر بنای مسجد مانند ھم ج مشارکت پیامبر
کردن نوار و نخ ابریشمی آن  جستند و مشارکت ایشان در این حد نبود که فقط با قیچی

را افتتاح نماید و فقط اولین کلنگ مسجد را به زمین بزند؛ بلکه او به طور کامل در کار 
زده گردیده  شگفت ج ارکت داشت. مسلمانان نیز از این عمل پیامبر اکرمساختن مش

ای که اسید بن  توانستند شاھد خستگی و ناراحتی پیامبر باشد به گونه بودند و نمی
را خودش بردارد و گفت: ای پیامبر خدا! آن  ج جلو رفت تا بار پیامبر اکرمس  حضیر

از من به مرا واگذار و بار کسی دیگر را حمل کن؛ چراکه تو «را به من بده؟ فرمود: 
 .٢»خداوند نیازمندتر نیستی

گفت، شنیدید و بر نشاط و قوت و انگیزه آنھا  ج ھا آنچه را که پیامبر اکرم مسلمان
 برای کار افزوده گردید.

شود. رھبران و  نظیری است و در جھان مانند آن یافت نمی بی ۀحنبه راستی که ص
ھای تلویزیون برای پوشش دادن و رساندن  حکام با مشارکت در بعضی امور، صفحه

دھند و از تواضع  ھای مختلف آن را انعکاس می شود و رسانه تصویر کارھایشان آماده می
ا کسی از دوش وی بگیرد گذارد که سنگ ر گویند؛ ولی رسول خدا نمی آنان سخن می

فرماید: من از تو نسبت به پاداش الھی نیازمندتر ھستم و برای رسیدن به ثواب از  و می
 سرودند: ترم. صحابه چنین می حریصتو 

 لـالنبی يعملئـن قعدنا و
 

 مضللـل الـمنه العم كذا 
 

جانب ما ری از کند، چنین کا کار می ج اگر ما بنشینیم در حالی که پیامبر اکرم«
 .»کاری نابھنجار است

توان از رھگذر  گردد و نمی این تربیت عملی از خالل موعظه گفتن حاصل نمی
سخن زیبا، افراد را این گونه تربیت کرد؛ بلکه این تربیت از خالل کار عملی و مستمر و 

شود. تربیتی که ممکن نبود در  ھانیان انجام میالگوی منتخب از سوی پروردگار ج
مکه و در بین تعقیب و فشار و ستم و راندن انجام شود؛ بلکه این تربیت در فضای 

                                           
 .۱۵۸التاریخ االسالمی و العسکری، د. علی معطی، ص  -١
 .۲۶۱صور من حیاة الرسول، امین دویدار، ص  -٢
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شود و گویا ھمه این  شود، به طور کامل انجام می جدید و دولتی که ساخته می ۀجامع
 زدند: یک قلب بودند که فریاد می جمع یک صدا و

 اللهم ان العيش عيش االخره
 

 مهاجرهـالفاغفر االنصار و 
 

 .»ت؛ پس انصار و مھاجران را ببخشایزندگی حقیقی زندگی آخرت اسبارخدایا «
 زدند:  و با لحن و صدایی واحد فریاد می

 لـالنبی يعملئـن قعدنا و
 

 مضللـل الـمنا العم كفذا 
 

انب ما، کند چنین کاری از ج کار می ج ما بنشینیم در حالی که پیامبر اکرم«
 .»کاری نابھنجار است

 و فریاد سوم این بود: 

 ال خيربـال المحـهذی احلم
 

 اطهرهذا ابر لربنا و 
 

اکیزه تر است درنزد این نیکو تر وپ این بارھا نه بارھای کشاورزی خیبر است!«
 .!»پروردگار ما

یثرب  ۀحمل و بار خرما و کشمش از خیبر به مدینه که جایگاه مھمی در جامع
اھمیتی  ج داشت، اینک در برابر بار سنگ برای ساختن مسجد بزرگ پیامبر اکرم

 شت؛ چراکه آنھا یقین کرده بودند:ندا

ِ ٱَما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ﴿  .]۹۶[النحل:  ﴾بَاقٖ  �َّ
شود و آنچه نزد خدا است، برای ھمیشه  آنچه در دست شماست، تمام و نابود می«

 .»خواھد ماند
 و اما فریاد چھارم این بود:

 مساجداـمر الـاليستوی من يع
 

 ١من يری عن الغبار حائداو 
 

نشیند، با  گرد و غباری که بر بدن فرد به دلیل تعمیر و آباد کردن مساجد می«
نشیند، یکسان و  گردوغباری که بر بدن او به دلیل تشویق شترش به راه رفتن می

 .»یرندگ میبرابر نیست و از ھم فاصله 
 
 

                                           
 .۱۵، ص ۳محمد رسول الله، محمد عرجون، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٥٠

 

 توجه به مھارت و تخصص -۴
امام احمد از طلق بن علی یمامی حنفی روایت نموده است که گفت: من ھمراه 

یمامی بھتر از شما گل را «گفت:  ساختم. ایشان می مسجد را می ج پیامبر اکرم
 ج گوید: نزد پیامبر اکرم کنند که می ھمچنین امام احمد از طلق روایت می .»مالد می

ساختند و گویا کارشان مورد پسند پیامبر نبود، من  آمدم. او و یارانش مسجد را می
حنفی «بیلچه را گرفتم و گل را مخلوط کردم گویا آن حضرت کار مرا پسندید. فرمود: 

و ابن حبان  .»کند ه او بھتر از شما گل درست میرا مسئول ساختن گل نمایید؛ چراک
: من گفتم: ای پیامبر خدا، آیا من مانند آنھا خشت از طلق روایت نموده است که گفت

 .»١دانی نه بلکه برایشان ِگل را مخلوط کن تو آن را بھتر می«و سنگ بیاورم؟ فرمود: 
به این فرد که تازه به مدینه آمده بود، توجه کرد و او فردی  ج بدین صورت پیامبر اکرم

از مھارت او در مخلوط کردن گل و  ج بود که از سابقین اولین نبود، اّما پیامبر اکرم
یھا و  ھاست که بر شایستگ محکم کاری استفاده نمود و این درسی برای مسلمان

 .٢ھا ستایش کنند و از آن استفاده نمایند کفایت

 شعار دولت مسلمان -۵

یعنی خداوند  »اهللا اكرب، اهللا اكرب« :اذان نماز، اولین شعار جھانی دولت اسالمی است
تر است و او بر  کنند بزرگ ھا و از کسانی که موانع بر سر راه درست می از این طاغوت

دھم که ھیچ معبودی بر حق جز الله   گواھی می »اشهد ان ال اله اال اهللا«کارش تواناست. 
ای جز حاکمیت خداوند که پروردگار  نیست. یعنی ھیچ حاکمیت و فرمانروایی و سلطه

حکم فقط از آن خداست. پس معنی  »ان احلكم اال اهللا«است، پذیرفته نیست. جھانیان 

اشهد «گذاری جز خدا نیست.  این است که ھیچ حاکم و فرمانده و قانون »ال اله اال اهللا«

 ۀدھم که محمد پیامبر خداست. خداوند رھبری جامع گواھی می »ان حممداً رسول اهللا
کس حق ندارد که با او در این امر به کشمکش و  انسانی رابه او سپرده است؛ پس ھیچ

دھد تا اینکه خداوند با قرآنی که بر  ستیز بپردازد و ایشان این رھبری را ادامه می

                                           
 ھمان. -١
 .۲۵۲، ص ۲، ج التربیة القیادیة -٢
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و  ١کند، دین خود را کامل بگرداند نماید و سنتی که به او الھام می  پیامبرش نازل می
و رھبری  ج امبر اکرمعالوه بر این جمله یعنی اعتراف و گواھی دادن به رسالت پی

 »حی علی الفالح حی علی الصالة«. ٢دینی و دنیوی و اطاعت و فرمانبری مطلق از او
سوی نماز بشتابید به سوی رستگاری. یعنی ای انسان بیا و زیر پرچم این  بشتابید به

دولت که خالصانه برای خداست، در بیا. دولتی که یکی از اھداف آن، این است که 
رابطه انسان را با پروردگارش تحکیم بخشد و روابط مؤمنان را با ھمدیگر براساس 

ھا انتخاب شد؛  ز از میان سایر عبادتنما »قد قامت الصلوه«ارزشھای واال محکم کند. 

ترین  چون ستون دین و در آن شعائری مانند رکوع و سجده و قیامت است که بزرگ
آن یعنی فروتنی و کرنش است؛ پس نماز فروتنی است  ۀمظھر عبادت به معنی گسترد

 ای وجود ندارد و ھر طاعتی که به صورت فروتنی و کرنش انجام که باالتر از آن فروتنی
ایستد در حالی  باشد. بنده در محضر او می بگیرد، عبادت و اطاعت بنده از موالیش می

که به اطاعت از او خود را تسلیم نموده و در برابر او کرنش و فروتنی کرده است. 
 فرمایند: خداوند متعال می

نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
ِينَ ٱ أ ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ا َجآَءِ�َ  �َّ ّ�ِ  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱلَمَّ ِمن رَّ

ۡسلَِم لَِرّبِ 
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 .]۶۶[غافر:  ﴾٦٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَوأ
ام از اینکه معبودھایی را به جز خدا بپرستم که شما آنھا را به  بگو من بازداشته شده«

ردگار برایم خوانید، از آن زمانی که آیات روشن و دالئل آشکاری از جانب پرو فریاد می
آمده است و به من فرمان داده شده است که خاشعانه و خاضعانه تسلیم پروردگار 

 .»جھانیان گردم
و شعار رسمی دولت به حاکمیت خدا و سیادت شریعت و سقوط طاغوت و قوانین و 

اشاره به این مطلب دارد که نماز  »حی علی الفالح وقد قامت الصلوة«ھایشان با  برنامه
حکومتی که براساس نماز برپا  ۀشود، مگر در سای شایسته برپا داشته نمیبه صورت 

ھای مکه قبل از تشکیل حکومتشان  پردازد. مسلمانان در دره شده است و به نماز می
خواندند و اما این حکومت تحت حمایت شمشیرھای انصار برپا شده  مخفیانه نمازمی

                                           
 .۱۱۴، محمد قلعجی، ص سیاسیه للسیرة النبویةقراءه  -١
 .۴۳۸دولة الرسول من التکوین الی التمکین، کامل سالمه الدقس، ص  -٢
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کنندگان به  ز بخوانند و به ھمراه رکوعبود؛ پس اینک آنھا آشکارا اذان بگویند و نما
رکوع بروند و سجده بکنند. واقعیت تاریخی بھترین گواه بر این است که عبادت و 

شایسته انجام نخواھد شد مگر در سایه دولتی قوی  ۀپرستش خداوند در زمین به گون
 که ملت خود را از دشمنان دین حمایت نماید.

شوند تا معانی و مفاھیم گذشته را  تکرار می »هللا اكرباهللا اكرب ا«سپس در پایان اذان، 

 .١تأکید نمایند
جوامع مسلمان امروزی برای جھاد شایسته و از بین بردن شعارھای کفر و به 

ھای ایمان و برپایی دولت براساس توحید به این نیاز  اھتزاز درآوردن شعارھا و نشانه
 انند وترجمان واقعی اذان باشند. دارند که معانی و مفاھیم واقعی از اذان را بد

 محکم کاری در ساختن مساجد و تزئین آن -۶
محکم کاری یعنی اینکه مسجد با گل و سنگ و سقف و ستون ساخته شود تا 
ساختمانش محکم شود وتزئین یعنی آرایش و زینتھای مختلفی که در اصل بنا انجام 

 گیرد. می
ایز و مستحسن است. به دلیل محکم کاری در ساختن مسجد نزد عموم علما ج

را بازسازی کردند و بنای آن با  ج آنچه عمر و عثمان انجام دادند که آنھا مسجد پیامبر
 اند: وسایل گوناگون مستحکم و استوار گردانیدند. و از این آیه استدالل نموده

بَٗد�ۚ  �ِيهِ  َ� َ�ُقمۡ ﴿
َ
ََّمۡسِجدٌ  � َس  ل ّسِ

ُ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ  �َّۡقَوىٰ ٱ َ�َ  أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱرَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨لُۡمطَّ

(ای پیغمبر) ھرگز در آن مسجد نایست و نماز مگزار. مسجدی که از روز نخست بر «
تقوا بنا گردیده است، سزاوار آن است که در آن بر پای ایستی و نماز بگزاری. در  ۀپای

خواھند خود را پاکیزه دارند و خداوند ھم پاکیزگان را  آن جا کسانی ھستند که می

 .»دارد دوست می
اما تزئین و نقاشی کردن مسجد به اجماع علما مکروه است. برخی آن را مکروه 

اند:  اند. اما کسانی که گفته رخی آن را مکروه تنزیھی دانستهتحریمی قرار داده و ب
اند: مکروه است، ھر دو گروه بر این اتفاق  تزئین مسجد حرام است و کسانی که گفته

                                           
 .۴۳۹من التکوین الی التمکین، ص ج دولة الرسول  -١
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دارند که خرج کردن مالی که برای آباد کردن مساجد وقف شده است، در جھت تزئین 
ن و نقاشی مساجد پرداخت، . اولین کسی که به تزئی١و نقاشی کردن مسجد حرام است

ولید بن عبدالملک بن مروان بود. بعد از آن مردم در ساختن مسجد و تزئین آن مبالغه 
اند که مردم به قصد دیدن و  ھایی درآمده نمودند؛ حتی برخی از مساجد به صورت موزه

. از روزی که مساجد تزئین ٢روند تماشا کردن آنھا نه برای خواندن نماز به آنجا می
به آن راھنمایی کرده بود، بیرون  ج ای که پیامبر اکرم ی سادگی شدند و از شیوه

آمدند، نیروی اسرافکاران صرف شد و مستضعفان بر اثر تأسف، ھالک گردیدند و 
ھای آراستن و تزئین با  کسانی که پایگاه ایمان در درونشان وجود نداشت، در شھوت

 .٣یکدیگر به رقابت پرداختند
ورزند و تمام تالش خود را  ه ساختن و محکم کردن مساجد اھتمام میکسانی که ب

برای استفاده از ھنرھای گوناگون در تزئین و نقاشی مساجد و به کار گرفتن انواع 
دارند، به راستی که در اشتباه بزرگی به سر  مظاھر ابھت و شکوه بر آن مبذول می

ھیچ مفھومی از فروتنی عبودیت  برند. حتی اگر کسی وارد این مساجد گردد، شاید می
کند که زبان حال  برای خداوند عزوجل را احساس نکند؛ بلکه او چیزی را احساس می

گوید و آن افتخار به پیشرفت فن معماری و مھندسی و ھنرھای تزئینی  مسجد می
 است.

توانستند از مظاھر فریبندگی دنیوی به مکانی دیگر فرار کنند و تنھا  فقرا نمی
کرد و مسجد او را از محیط  جایی بودند که در آن فقیر به فقر خود افتخار می مساجد

داد، اما اکنون این  داد و به آخرت و فضل آن سوق می دنیا و فریبندگی آن نجات می
بینند که زیباییھای  گونه شده است که فقرا حتی در مظھر این مساجد چیزھایی می

آورد و توجه آنان را به سوی  ، به یاد آنھا میاند دنیا را که آنان از آن محروم شده
نماید و این جای بسی تأمل و شگفتی است که مسلمانان  روزی و بدبختی جلب می سیه

اند، مظاھری که ظاھر آن  حقایق اسالم را رھا کرده و به مظاھری دروغین مشغول شده
 .٤ھا و ھوی و ھوس است دین و باطن آن دنیا و شھوت

                                           
 .۱۴۵، بوطی، ص فقه السیرة -١
 .۳۳، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢
 .۳۹، ص ۳محمد رسول الله، محمد عرجون، ج  -٣
 .۱۴۶، بوطی، ص فقه السیرة -٤
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 نبویفضائل مسجد  -۷
از فضیلتھای مسجد نبوی سخن گفته است بنابراین، اصحاب به آن  ج پیامبر اکرم

 تھا را در موارد ذیل خالصه کنیم:توانیم این فضیل دلبسته بودند و ما می
 تأسیس مسجد نبوی براساس تقوا و پرھیزگاری ×الف 

خانه  در حالی که در ج بر پیامبر اکرم :روایت است که گفتس  از ابوسعید خدری
یکی از زنانش بود، وارد شدم. گفتم: ای پیامبر خدا! کدام یک از دو مسجد است که 
براساس تقوا بنا شده است؟ پس مشتی سنگریزه برداشت و آنھا را به زمین زد و 

برخی از علما در مورد (صحت) احادیثی که به این  ١فرمود: این مسجد شما است
اھرًا با این آیه در تضاد چراکه این احادیث ظاند؛  اند سخن گفته مطلب اشاره کرده

 ھستند:

بَٗد�ۚ  �ِيهِ  َ� َ�ُقمۡ ﴿
َ
ََّمۡسِجدٌ  � َس  ل ّسِ

ُ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ  �َّۡقَوىٰ ٱ َ�َ  أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱرَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨لُۡمطَّ

(ای پیغمبر) ھرگز در آن مسجد نایست و نماز مگزار. مسجدی که از روز نخست بر «
تقوا بنا گردیده است، سزاوار آن است که در آن بر پای ایستی و نماز بگزاری. در  ۀپای

ند ھم پاکیزگان را خواھند خود را پاکیزه دارند و خداو آن جا کسانی ھستند که می

 .»دارد دوست می
مورد اینکه منظور از مسجدی که براساس تقوا بنا شده در آیه گذشته کدام  علما در

اند: منظور  اند: مسجدالنبی است وگروھی دیگر گفته اند. برخی گفته است، اختالف کرده
از آن مسجد قباء است و محمد بن جریر طبری اقوال علما را در این مورد در تفسیرش 

گوید:  من بھترین قول، سخن کسی است که میاز نظر «بیان کرده، سپس گفته است: 

 .٢»کند صحیح ھمین مطلب را تأیید می است؛ چون حدیث ج منظور مسجد پیامبر اکرم
البته بین آیه و حدیث تعارضی وجودندارد؛ زیرا اگر ھدف آیه مسجد قباء باشد، باز 

گوید: آیه فوق در مورد  . شیخ االسالم ابن تیمیه می٣شود ھم مسجدالنبی را شامل می
اند، اّما این  گذاری شده مسجد قبا نازل شده است؛ چون ھر دو مسجد بر اساس تقوا پایه

                                           
 .۱۳۹۸شمارۀ  صحیح مسلم، -١
 .۴۷۹ – ۴۷۶، ص ۱۴تفسیر طبری، ج  -٢
 .۳۷۲، د صالح الرفاعی، ص الحادیث الوارده فی فضائل المدینةا -٣



 ٦٥٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

شود که از آن سزاوارتر است  شود و ھم شامل مسجدی می حکم ھم شامل مسجد قبا می
در  ج از پیامبر اکرم یعنی مسجد مدینه و این نظریه مطابق با حدیث صحیحی است که

 .١»آن مسجد من است« :شد، پس فرمود تقوا بنا شده پرسیده ۀمورد مسجدی که بر پای
پس روشن شد که ھر دو مسجد براساس تقوا بنا «گوید:  و در جایی دیگر می

البته مسجد قبا سبب تر و سزاوارتر است؛  اند، اما مسجد مدینه در این صفت کامل شده

 .٢»نزول آیه بود

در واقع برای دفع این توھم بود که  ج گوید: پاسخ پیامبر اکرم حافظ ابن حجر می

 .٣پنداشتند که این وصف مخصوص مسجد قبا است برخی می
 فضیلت نماز خواندن در مسجد نبوی  × ب

یک نماز در مسجد «فرمود:  ج روایت است که گفت: پیامبر اکرمس  از ابوھریره

 .٤»ساجد دیگر به جز مسجدالحرام استمن، بھتر از ھزار نماز در م
 گیرد ه به سوی آن مسافرت صورت مییکی از سه مسجدی ک × ج

شنیدم که فرمود:  ج روایت است که گفت: از پیامبر اکرمس  از ابوسعید خدری
سجدالحرام؛ مسجداالقصی و مسجد م شود مگر به سه مسجد: رخت سفر بسته نمی«

 .٥»من
 مسجد النبی ئلفضا ×د 
بین خانه و منبر من، باغی «فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرمس  ابوھریرهاز 

 .٦»ای بھشت و منبر من بر حوض من استھ است از باغ
 فضیلت تعلیم و تعلم در مسجد نبوی ×س 

فرمود:  شنیدم که می ج گوید از پیامبر اکرم روایت است که میس  از ابوھریره

                                           
 .۷۴، ص ۷، ج منھاج السنة النبویة -١
 .۴۰۶، ص ۲۷مجموع الفتاوی، ج  -٢
 .۲۴۵، ص ۷فتح الباری، ج  -٣
 .۱۱۹۰شمارۀ  ،۶۳، ص ۳یح بخاری، ج صح -٤
 .۱۱۸۸شمارۀ  ،۶۳، ص ۳صحیح بخاری، ج  -٥
 .۱۱۹۶شمارۀ  ،۷۰ھمان، ص  -٦
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خیری و یا یاد دادن خیر به دیگران وارد شود، ھرکس به مسجد ما برای یادگیری «
مانند مجاھد در راه خداست و ھر کس برای غیر از این وارد آن شود، مانند کسی است 

 .١»نگرد که مال او نیست به چیزی می که

 ه و فقرای مھاجرین نازل شده است:ای که درباره اھل صف آیه -۸
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ وا ۡحِ�ُ
ُ
ِ ٱأ ٗ�ا ِ�  �َّ �ِض ٱَ� �َۡسَتِطيُعوَن َ�ۡ

َ
َ�َۡسُبُهُم  ۡ�

ۡغنَِيآَء ِمَن  ۡ�َاهُِل ٱ
َ
ِف ٱأ ۗ َوَما  �َّاَس ٱلُوَن  َٔ َ�ۡعرُِ�ُهم �ِِسيَ�ُٰهۡم َ� �َۡ�  �ََّعفُّ إِۡ�َاٗ�ا

َ ٱتُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَإِنَّ   .]۲۷۳[البقرة:  ﴾٢٧٣مٌ َعلِي ۦبِهِ  �َّ
(چنین بذل و بخششی مخصوصًا باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا «

توانند در زمین به مسافرت پردازند و به خاطر  اند و نمی اند و به تنگنا افتاده درمانده
نیازند، اما ایشان  پندارد که اینان دارا و بی آبرومندی و خویشتنداری شخص نادان می

خواھند و ھر  شناسی. با الحاح و اصرار از مردم نمی از روی رخساره و سیمایشان میرا 

گاه است ای را که ببخشید، بی چیز نیک و بایسته  .»گمان خدا از آن آ
رسد گفت: آنھا اصحاب صفه  ابن سعد با سند خود که به ابن کعب قرظی می

ست که آیه در مورد و طبری با اسناد خود از مجاھد و سدی نقل کرده ا ٢ھستند
 .٣فقرای مھاجران نازل شده است

باشند، زیاداند.  تعداد وقایعی که متعلق به اولین ستون و پایگاه اسالمی می
ھمچنین احکامی که مربوط به آن مانند تضمین حقوق ایتام، جواز کندن قبرھای کھنه 

 آموزیم. و ساختن مسجد در جایگاه آن، احکامی ھستند که از بنای مسجدالنبی می

                                           
و در روایت حاکم آمده  ۱۲۵۶۷شمارۀ  ،۲۰۹، ص ۱۲، و ج ۳۷۱، ص ۲المصنف، ابی شیبه، ج  -١

علم له ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین فقد احتجا بجمیع رواته ثم لم یخرجاه و الا«است : 
 .۹۱، ص ۱و ذھبی، حاکم را تأیید کرده است. تلخیص المستدرک، ج » عله

 .۲۵۵، ص ۱الطبقات الکبری، ابن سعد، ج  -٢
 .۲۶۹، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة –، محمود شاکر ۵۹۱، ص ۵تفسیر طبری، ج  -٣



 
 
 
 

 فصل دوم
 پیمان برادری میان مهاجران و انصار

اصالحی و تنظیمی خود برای امت و دولت  ۀدر برنام ج اولین ستونی که پیامبر اکرم
قرآنی و ساختن مسجد بود و بعد از آن،  ۀدعوت توحید و برنام ۀبر آن تکیه کرد، ادام

رفت و اھمیت  به شمار می  ایجاد پیمان برادری میان انصار و مھاجران بود که گامی مھم
مسلمان،  ۀآن از گام نخست؛ یعنی، ساخت مسجد کمتر نبود تا بدین وسیله جامع

 .١ھای ساختار جدید آن روشن شود یکپارچه و متحد و با ھم دوست باشد و نشانه
مبدا و اصل کلی برادری بین مسلمانان از آغاز دعوت در دوران مکی سرچشمه 

از تمامی اموری که به ایجاد تنفر و عداوت میان مسلمانان  ج گرفت و پیامبر اکرم
با یکدیگر دشمنی و بغض نورزید و حسد «کرد؛ چنانکه فرمود:  انجامید، نھی می می

خدا و برادر باشید و برای ھیچ مسلمانی جایز مکنید و به یکدیگر پشت نکنید و بندگان 
 .٢»سه روز از برادرش قطع رابطه کند نیست که بیش از

کند و او را به  مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نمی«ھمچنین فرمود: 
سپارد و ھرکس نیاز برادر مسلمانش را برآورده نماید، خداوند نیاز او را  دشمن نمی
و مشکالت   س مشکلی را از مسلمانی دور سازد، خداوند اندوهکند و ھر ک برطرف می

وز قیامت نماید و ھر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند ر روز قیامت او را دور می
 .٣»عیب او را خواھد پوشاند

مت تأکید کرده است و ھمچنین قرآن کریم به این برادری کلی میان فرزندان ا
 فرموده است:

                                           
 .۵۳ – ۵۲فی عصر عمر بن خطاب، د. مجد الوی، ص  االدارة االسالمیة -١
 .۲۴شمارۀ  مسلم، – ۶۰۶۵شمارۀ  البخاری، -٢
 .۲۴۴۲شمارۀ  البخاری، -٣
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  �َّ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ أ إِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ
نَقَذُ�م  �َّارِ ٱ

َ
ۗ فَأ ُ َكَ�ٰ  ّمِۡنَها ُ ٱلَِك يُبَّ�ِ [آل  ﴾١٠٣َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ
 .]۱۰۳عمران: 

(ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا  ۀو ھمگی به رشت«
را بر خود به یادآورید که بدانگاه که (برای ھمدیگر) دشمنانی بودید وخدا میان 

گودالی از آتش بودید، ولی شما را از  ۀبرادرانی شدید و بر لب ھایتان پیوند داد؛ پس دل
سازد، شاید که ھدایت  آن رھانید. خداوند این چنین برایتان آیات خود را آشکار می

 .»دشوی
 فرماید: و می

لََّف َ�ۡ�َ ﴿
َ
نَفۡقَت  لَوۡ  قُلُو�ِِهمۚۡ  َو�

َ
�ِض ٱِ�  َما أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو ۡ�

َ
� ٓ ا �ِِهۡم َ�ِيٗعا مَّ

َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لََّف بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّهُ  �َّ
َ
 .]۶۳[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۥ�

آنچه در زمین است صرف  ۀو (خدا) در میان آنان الفت ایجاد نمود، اگر ھم«
توانستی میان دلھایشان انس و الفت برقرار سازی، ولی خداوند  کردی، نمی می

 .»میانشان انس و الفت انداخت؛ چراکه او عزیز و حکیم است
اما موضوع این بحث، برادری مخصوصی است که مشروع گردیده و بر آن حقوق و 

ت و وظایف عمومی میان ھمه وظایفی محّول گردیده است که از حقوق و واجبا
 .١تر است مؤمنان خاص

اند. بالذری  برخی از علما از برقراری برادری میان مھاجران در مکه سخن گفته
قبل از ھجرت بین مسلمانان در مکه براساس حق و مواسات،  ج گوید: پیامبر اکرم می

ایجاد کرد و پیمان برادری برقرار کرد؛ چنانکه بین حمزه و زید بن حارثه برادری 
ابوبکر و عمر را با ھم برادر نمود و بین عثمان بن عفان و عبدالرحمان بن عوف و بین 
زبیر بن عوام و عبدالله بن مسعود ومیان عبیده بن حارث و بالل حبشی و بین مصعب 
بن عمیر و سعد بن ابی وقاص وبین ابی عبیده بن جراح و سالم، موالی ابوحذیفه و 

بن عمرو بن نفیل و طلحه بن عبیدالله پیمان برادری برقرار کرد و  میان سعید بن زید

                                           
 .۲۴۰، ص ۱، عمری، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
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 .١خودش با علی پیمان برادری بست
. ق کسی است که قبل از ھمه به پیمان برادری در مکه  ھ ۲۷۶بالذری متولد سال 

. ق از او پیروی نموده است بدون  ھ ۴۶۳اشاره کرده است و ابن عبدالبر متولد سال 
که این مطلب را از او نقل کرده است؛ ھمانطور که ابن سید الناس به  اینکه تصریح کند

تبعیت از آن دو به این مطلب اشاره نموده است بدون اینکه تصریح نماید که این 
از طریق جمیع بن عمیر از ابن  مستدرک. حاکم در ٢مطالب را از آنھا نقل نموده است

ابوبکر و عمر و بین طلحه و زبیر و میان  ج روایت کرده است که پیامبر اکرمس  عمر
و از ابن عباس روایت است  ٣بین عبدالرحمن بن عوف و عثمان، پیمان برادری بست

 .٤میان زبیر و ابن مسعود پیمان برادری بست ج پیامبر اکرم :که
ابن قیم و ابن کثیر بر این باورند که پیمان برادری در مکه صورت نگرفت؛ چنانکه 

میان مھاجران در مکه پیمان برادری منعقد نمود و  ج پیامبر اکرم«گوید:  ابن قیم می
علی را برادر خود خواند اما آنچه به ثبوت رسید، این است که پیمان برادری در مدینه 

برادری اسالمی و پیوند میھنی و خویشاوندی  ۀمنعقد گردید؛ چراکه مھاجران به وسیل
یکدیگر قبل از آن  ھاجران و انصار که بانیاز از عقد اخوت بودند، برخالف م نسبی بی

 .٥»نسبتی نداشتند
پذیرند و ھمان  گوید: برخی از علما پیمان برادری در مکه را نمی ابن کثیر نیز می

 .٦نماید دلیل را که ابن قیم ذکر نموده است، مطرح می
 اند و فقط ای ننموده ھای سیره به ایجاد پیمان برادری در مکه اشاره ھمچنین کتاب

بدون اینکه سندی برای آن ذکر کرده باشد، بیان » قیل«بالذری این مطلب را با کلمه 
نموده است که بیانگر ضعف این روایت است و به فرض صحت باید گفت: ممکن است 
پیمان مکه بر ھمدردی و خیرخواھی نسبت به یکدیگر بوده است، بدون اینکه از 

                                           
 .۲۷۰، ص ۱انساب االشراف، بالذری، ج  -١
 .۲۴۰، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 ھمان. -٣
 .۴۷۱، ص ۷ج فتح الباری،  -٤
 .۷۹، ص ۲زادالمعاد، ج  -٥
 السیرة النبویة، ابن کثیر. -٦



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٦٠

 

 .١یکدیگر ارث ببرند

 مدینهپیمان برادری در 
نظام برادری میان مھاجران و انصار در پیوند محکمی که امت را با یکدیگر مرتبط 

این ارتباط را براساس برادری کامل میان آنھا  ج ساخت، تأثیر گذاشت. پیامبر اکرم می
شود و از بین  برقرار کرد. پیمانی که نژادپرستی و تعصبات جاھلی در آن ذوب می

ز برای اسالم وجود ندارد و امتیازاتی که براساس نسب و رود بنابراین، تعصبی ج می
شد و حق تقدم از آن کسی بود  رنگ و وطن وجود داشت، در مقابل آن فاقد ارزش می

گرفت. رسول خدا این برادری را بر   که از دیگران در تقوا و جوانمردی پیشی می
د؛ بلکه عملی بود محتوا نبو ھای محکمی استوار نمود و فقط یک لفظ و سخن بی پایه

که پیوندی محکم و ناگسستنی با خونھا و اموال داشت و فقط تبریک و سخن خوشی 
 نبود که زبانھا ذکر کنند و اثری نداشته باشد.

آمیخت  ھمچنین عواطف ایثار و ھمدردی و محبت با یکدیگر در این برادری در می
 .٢داد و جامعه جدید را با زیباترین صورت تشکیل می

اصلی و مھم در تقویت برادری میان مھاجران و انصار این بود که مردم این عامل 
جامعه کسانی بودند که ھمه براساس دین و عقیده گردھم جمع شده بودند. آنھا را 
دینشان پرورش داده بود؛ دینی که آنھا آن را پذیرفته بودند تا بگویند و عمل کنند؛ 

 رود، بسیار فاصله داشتند. تر نمیپس آنھا از شعارھایی که جز از زبان فرا
 خداوند بودند: ۀواقعی این فرمود آنھا مصداق

ْ إَِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ َل إِ�ََّما َ�َن قَوۡ ﴿ ِ ٱإَِذا ُدُعٓوا ن َ�ُقولُواْ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
 .]۵۱[النور:  ﴾٥١لُۡمۡفلُِحونَ ٱَسِمۡعَنا َوأ

سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری  مؤمنان ھنگامی که به«
گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و رستگاران  کنند، سخنشان تنھا این است که می

 ».واقعی ایشانند
عملکرد مسلمانان موجب بقاء و استمرار این برادری، که خداوند دین و پیامبرش را 

ھایش را در ھمه مراحل دعوت در طول حیات   اری کرد، گردید تا اینکه میوهبا آن ی

                                           
 .۲۴۱، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 .۱۹۴ – ۱۹۳، غزالی، ص فقه السیرة -٢



 ٦٦١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

به عنوان س  به بار آورد و اثر آن ادامه یافت و به ھنگام انتخاب ابوبکر ج پیامبر اکرم
ھا  خلیفه، انصار و مھاجران اتفاق نمودند؛ بدون اینکه در اتحاد و یکپارچگی مسلمان

سلطه و غریزه حکومت و فرمانروایی پاسخ مثبت  ای ایجاد کنند و به شھوت رخنه
بدھند. بنابراین، سیاست ایجاد اخوت بین مھاجران و انصار نوعی سیاست قبلی بود که 

در راستای استوار نمودن دوستی و جای دادن آن در وجود و  ج پیامبر اکرم
نھا برای احساسات مھاجران و انصار اتخاذ کرده بود. ھمان مھاجران و انصاری که نه ت

خوابی کشیده بودند؛ بلکه برای اجرای بندھای آن از  حفاظت این دوستی و برادری بی
 .١گرفتند ھمدیگر پیشی می

نویسندگان و پژوھشگران نیز ھر چند به اوج سخنگویی رسیده باشند، سخن 
 یابند. بھتری از آنچه خدا درباره انصار گفته است، نمی

 فرماید: خداوند می

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
ۚ َوَمن  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

آنانی که پیش از آمدن مھاجران، خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را در دل خود «
اند و در  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده استوار داشتند، کسانی را دوست می

 کنند به چیزھایی که به مھاجران داده شده است درون، احساس و رغبت نیازی نمی
دھند؛ ھر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از  وایشان را بر خود ترجیح می

 .»بخل نفس خود نگاھداری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعًا رستگارند
 در این آیه خداوند برای آنھا پنج چیز را گواھی داده است: 

 خانه و ایمان را قبل از ھجرت مھاجران آماده کردند. -۱

 دارند. اند، دوست می را که به سوی آنھا ھجرت کردهکسانی  -۲

 کنند. به چیزھایی که به مھاجران داده شده است، احساس رغبت و نیاز نمی -۳

 دھند؛ ھر چند که خود سخت نیازمند باشند. آنان را بر خود ترجیح می -۴

آنان کسانی ھستند که از بخل نفس خود، مصون و محفوظ گردیدند بنابراین،  -۵
 ند.آنان رستگار

                                           
 .۲۰۰فصول فی السیرة النبویة، د. عبدالمنعم السید، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٦٢

 

 :ھای سترگی است که برخی عبارتند از ھای بزرگ و حکمت آیه فوق حامل درس
اینکه، مدینه با کلمه (دار) یعنی خانه و سرا تعبیر شده است و اشاره به این است که 

اند و  مدینه سرای ویژه کسانی است که در آن جای گرفته و آن را وطن خویش نموده
دھد؛  د که به نفس روحیه و آرامش بیشتری میکن این نوعی انس در وجود ایجاد می

پس انصار در خانه و ایمان خودشان از امنیت و ثبات مادی برخوردارند و آرامش بر آنھا 
نماید؛ گویا حصاری از رحمت، آنھا را در  آید و با نور خود آنھا را احاطه می فرود می

 کند. برگرفته است که ھیچ پریشانی و اضطرابی آنان را تھدید نمی

منوره  ۀگردد؛ یعنی، انصار در مدین ضمیر در اینجا به مھاجران برمی ﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۡ ﴿
آنان گردید و قبل از  ۀشرایطی را فراھم نمودند که مدینه برای مھاجران ھمانند خان

ھجرت مھاجران، ایمان را در دلھایشان استوار نمودند؛ چون مھاجران گرچه قبل از 
انصار ایمان آوردند و ایمان را تا آخرین حد فرا گرفتند، اما آنھا برای گسترش ایمان 
خانه و مکانی را فراھم نکردند که بتوانند از ثبات مادی و حسی برخوردار باشند و 

خود و ایمانشان از قدرت و قھر دشمنان احساس امنیت نمایند؛ پس مھاجران برای 
ایمان داشتند، اما جا و مکانی نداشتند و انصار از ھر دو در یک زمان برخوردار بودند و 

 را قبل از انصار ستایش کرده است:از زیباییھای قرآن، این است که مھاجران 

ِ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ينَ �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده «
را یاری خواھند و خدا و پیغمبرش  اند. کسانی که فضل خدا و خشنودی او را می شده

 .»دھند، اینان راستانند می
اند، مھاجران را نیز به  پس داشتن خانه و ایمان که انصار به خاطر آن ستوده شده

فقدان آن مورد ستایش قرار داده است؛ چراکه آنان خانه و کاشانه خود را به خاطر 
خاطر طلب فضل و رضای خدا و یاری کردن خدا با یاری کردن دینش و یاری کردن 

با یاری نمودن رسالت و دعوتش از دست داده بودند و آنھا را توصیف  ج پیامبر اکرم

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿اند  نمود که آنان راستگویان
ُ
ِٰدقُونَ ٱُهُم  أ  و به عموم مؤمنان گفته است: ﴾ل�َّ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  .]۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ

 .»ای مؤمنان از خدا بترسید و ھمگام با راستان باشید«



 ٦٦٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

انصار به خاطر آن پس منظور از ذکر نمودن انصار قبل از مھاجران این است که 
اند تا آنان را به وظیفه آنھا در برابر برادران  اند و قبل از آنان ذکر گردیده ستوده شده

اند و برای  مھاجرشان که خانه و اموال خود را برای طلب فضل و رضای خدا ترک گفته
گاه  یاری کردن دین خدا و یاری کردن پیامبرش خود را از ھمه چیز جدا نموده اند، آ

ھای خود را به  ھا و خانه ھا و فرزندان و جگرگوشه اید؛ پس مھاجران، اموال و دارایینم
اند و  خاطر کسب رضایت و خشنودی خدا و به دست آوردن پاداش الھی از دست داده

ھای آنان  ھایشان جای بگیرند؛ خانه اند که ھمراه آنھا در خانه آنھا به انصار پناه آورده
است و آنھا قبل از انصار ایمان را در درون و قلب خود استوار که سرای امنیت و ثبات 

نمودند و با این ھجرت، فراھم نمودن خانه و ایمان ھر دو برای آنھا کامل گردید و 
اند، فضیلتی است که سایر مؤمنان و حتی انصار نیز  اینکه آنان قبل از ھمه ایمان آورده

و این  ﴾ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهمۡ ﴿دامه دارد: مند نیستند. اوصاف انصار ھنوز ا از آن بھره
محبتی است که خداوند آن را در قرآن به اثبات رسانده است و خداوند آن را برای آنان 
فضیلتی قرار داد که این فضیلت را به آنان اختصاص داد. در مقابل به توصیف 

طر طلب خشنودی خدا و به مھاجران پرداخت به اینکه آنھا از خانه و اموالشان به خا
اند و قلبھای  بارید، بیرون کرده شده دست آوردن فضل او که ھمواره بر آنھا می

باشد؛ آنھایی که به اخالص پاک که  مھاجران سرشار از محبت برادران انصارشان می
اند؛ پس در مورد آنھا  محبت در راه خدا و برای خداست، توصیف شده ۀثمره و نتیج

 :گفته شده است

ٓ  َحاَجةٗ  َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِمۡ ﴿ ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
  ﴾أ

و در درون خود به چیزھایی که به مھاجران داده شده است، احساس رغبت و نیازی «

 .»کنند نمی
اند و در ایمان بر  یعنی آنھا به فضیلتی که برادران مھاجرشان آن را به دست آورده

اند و برای یاری  از سرزمین و اموالشان قربانی داده اند و با جدا شدن آنان پیشی گرفته
اند که بخواھند در آن  اند، چشم ندوخته کردن دین خدا و رسالتھای او برخاسته

 .١مشارکت داشته باشند
 

                                           
 .۹۴، ص ۳محمد رسول الله، عرجون، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٦٤

 

 و در فرموده الھی که:

 ﴾ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهمۡ ﴿
قصد عبادت در  ناپذیر انصار در کتاب خدا ثبت شده است و به این محبت وصف

گردد بنابراین، امکان ندارد که با چنین  کمال زیبایی و اعجاز و اسلوب زیبا تالوت می
ای باشد که آنھا با مھاجران به خاطر  محبتی در اعماق وجود مؤمنان، آثار نفرت و کینه

 فضایل ایمانی و جان فدایی آنھا در راه خدا با سرزمین و اموال حسادت ورزند.
وست داشتن برادران مھاجر خود به اوج صفا و اخالص و ھمدلی رسیده انصار در د

بودند و این محبت مقدس، دلھای آنھا را فرا گرفته و برای ھیچ چیزی جای باز 
 .١ھاست کرد مگر چیزی که اثری از آثار محبت و دوستی بود و این اوج فضیلت نمی

 الھی که: ۀو این فرمود

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ نُفسِ  َ�َ
َ
 ﴾ِهمۡ أ

بشری  ۀاند که جامع این محبت خالص است که انصار در آن به حدی رسیده ۀنتیج
در تاریخ گذشته خود به آن دست نیافته است و در تاریخ آینده نیز به آن دست نخواھد 

ایثار و ترجیح دیگران برخود است که محبت ایمانی، آن را به بار آورده  ۀیافت و آن ثمر
 .٢است

اینکه مھاجران به صداقت اراده و اخالص در ایمانشان توصیف سپس در مقابل 
شدند، انصار به فالح و رستگاری اختصاص یافتند و بعد از تأکید این مطلب که آنھا با 
این ایثار، وجودشان از تیرگیھای آزمندی و حسادت تصفیه و پاک شده است و 

گشتند و بخل را با مخلصانه برادران مھاجر خود را دوست داشتند و از بخل پاک 
اند و خداوند این  فضیلت بزرگواری و بخشندگی و ترجیح دیگران بر خود زیر پا نھاده

 کند: ه آنان را این گونه بیان میصفت پسندید

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ ﴿
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

 .»گردند، ایشان قطعًا رستگارندو کسانی که از بخل نفس خود مصون و محفوظ «
ھای آن برادری  و این محبت برادرانه میان مھاجران و انصار اساسی است که بر پایه

بعد از آمدن به مدینه میان اصحاب خود پیمان آن را  ج اجتماعی که پیامبر اکرم

                                           
 .۹۵ھمان، ص  -١
 .۹۶ ھمان، ص -٢



 ٦٦٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 ج کرمبست، استوار شده بود و بستن این پیمان برادری از اولین اقداماتی بود که پیامبر ا
 .١قبل از تأسیس مسجد النبی به آن پرداخت

ظاھرًا آغاز این مواخات و برادری، در مسجد و در حالی برگزار شد که این مسجد در 
مرحله ساخت و ساز قرار داشت و قرار بود این مسجد پایه و اساس تقوا قرار گیرد و 

ساز ھمیاری با اصحاب و یارانش (مھاجران و انصار) در ساخت و  ج پیامبراکرم
شد،  نمود. قطعًا آن مکان پاک و عمل شریف که فقط برای خدا انجام می می

 ۀترین مکان برای آغاز مواخات و برادری بود؛ چون آن مکان پاک و مشغل مناسب
نمود که آنھا با ھمدیگر ھمکاری و ھمدردی و دوستی نمایند و  شریف اقتضا می

ابتدا میان  ج قویت کنند بنابراین، پیامبر اکرمھا و پیوندھای برادری ایمانی را ت رشته
کردند، پیمان برادری منعقد نمود؛ سپس  کسانی که با او در ساختن مسجد کار می

ُانس با ھمدیگر برادر نمود و این گونه این کار را تکرار نمود تا  ۀگروھی دیگر را در خان
و انصار را فرا گرفت و آنھا پیشگامان مھاجر  ۀاینکه این مواخات و برادری با یکدیگر ھم

 .٢حدود صد نفر بودند که نیمی از آنان مھاجر و نیمی دیگر انصار بودند
پیمان برادری بستند، ھای مھاجران و انصار که در راه خدا با ھم  برخی از نام

 عبارتند از:
، خارجه بن زھیر، عمر بن خطاب، عتبان بن مالک، ابوعبیده بن س  ابوبکر صدیق

سعد بن معاذ، عبدالرحمن بن عوف سعد بن ربیع، زبیر بن عوام، سالمه بن جراح، 
سالمه بن وقش، طلحه بن عبیدالله، کعب بن مالک، سعید بن زید، ابی بن کعب، 
مصعب بن عمیر، ابوایوب خالد بن زید، ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه، عباد بن بشر بن 

ری، منذر بن عمرو، حاطب بن ابی وقش، عمار بن یاسر، حذیفه بن یمان، ابوذر غفا
بلتعه، عویم ابن ساعده، سلمان فارسی، ابودر داء، بالل موذن پیامبر و ابورویحه عبدالله 

 .٣بن عبدالرحمن الخثعمی
 
 

                                           
 .۹۸، ص ۳محمد رسول الله، عرجون، ج  -١
 .۱۰۰ھمان، ص  -٢
 .۳۲۴، ص ۲السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  – ۱۱۱ – ۱۰۹، ص ۲ابن ھشام، ج  -٣
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 ها ها و آموختنی درس

 اعتقاد مشترک، اساس ارتباط است -۱
عقیدتی بود که ای  داد، جامعه جامعه مدنی که پایه و اساس آن را اسالم تشکیل می

با اسالم مرتبط بود و دوستی از نظر اسالم زمانی ارزش داشت که برای کسب رضای 
ترین آن است؛  خدا و پیامبرش و برای مؤمنان بود و این باالترین نوع ارتباط و پیشرفته

 شود. چون چنین امری به یگانگی عقیده و فکر و روح مرتبط می
ترین  د و پیامبرش و برای مؤمنان از مھمدوستی نمودن برای کسب رضایت خداون

آثار و پیامدھای ھجرت است و قرآن کریم مسلمانھا را بر این مفاھیم واال تربیت 
نمود و خداوند متعال بیان نموده است که پسر نوح گرچه از خاندان نبوت بود، اما  می

 ۀ، از خانوادوقتی ازحق فاصله گرفت و به خدا کفر ورزید و از پیامبر خدا پیروی نکرد
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می نوح شمرده نشد؛

�َُّهۥ نُوحٞ  َونَاَدىٰ ﴿ ۡهِ� �نَّ وَۡعَدَك  بِۡ� ٱَ�َقاَل َرّبِ إِنَّ  رَّ
َ
ۡحَ�ُم  ۡ�َقُّ ٱِمۡن أ

َ
نَت أ

َ
َوأ

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥَقاَل َ�ُٰنوُح إِنَّهُ  ٤٥ۡلَ�ِٰكِم�َ ٱ
َ
ۡلِن  َٔ َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

ن تَُ�وَن ِمَن  ۦَما لَۡيَس لََك بِهِ 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ  .]۴۶-۴۵[ھود:  ﴾٤٦ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: پرودرگارا! پسرم از خاندان من است و «
ادگرترین دادگرانی. فرمود: ای نوح! تو راست است و تو داورترین داوران و د ۀوعد

پسرت از خاندان تو نیست؛ چرا که او (دارای) عمل ناشایست است. بنابراین، آنچه را 

گاه نیستی، از من مخواه. من تو را نصیحت می  .»کنم که از نادانان نباشی از آن آ
اسالم، دوستی و برادری را فقط در میان مؤمنان منحصر نموده است تا آنھا فقط با 

 فرماید: دوستی نمایند؛ چنانکه مییکدیگر 

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿
َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
ْ ٱإِۡخَوةٞ فَأ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  �َّ

 .]۱۰[الحجرات: 
ان برادران ھمدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از قطعًا مؤمن«

 .»خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود
اسالم دوستی میان مؤمنان و کافران از قبیل مشرکان و یھودیان و نصارا را قطع 
نموده است؛ حتی اگر اینھا پدران یا برادران یا فرزندان مسلمانان باشند و ھر مؤمنی 

نماید، قرآن او را ستمگر دانسته است؛ پس  که با چنین کسانی محبت و دوستی می



 ٦٦٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 ترین گناھان است: بزرگکافران از دوستی و ابراز محبت با 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ۡوِ�َآَء إِِن  �َّ

َ
ْ َءابَآَءُ�ۡم �ۡخَ�ٰنَُ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذٓوا ْ ٱَءاَمُنوا  ۡسَتَحبُّوا

يَ�ِٰن� ٱَ�َ  ۡلُ�ۡفرَ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�ِ
ُ
َُّهم ّمِنُ�ۡم َفأ ٰلُِمونَ ٱَوَمن َ�َتَول  .]۲۳[التوبة:  ﴾٢٣ل�َّ

 :فرماید و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ۡوِ�َآءَ  َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�مۡ  �َّ

َ
ۡ بِٱ إَِ�ِۡهم تُۡلُقونَ  أ ةِ ل  َمَودَّ

ْ  َوقَدۡ  ن �يَّاُ�مۡ  لرَُّسوَل ٱ رُِجونَ ُ�ۡ  قِّ �َۡ ٱ ّمِنَ  َجآَءُ�م بَِما َ�َفُروا
َ
ْ  أ ِ بِٱ تُۡؤِمُنوا َّ� 

 .]۳-۱ [الممتحنة: ﴾َرّ�ُِ�مۡ 
ای مؤمنان اگر (از دیار خود) برای جھاد در راه امن و کسب خشنودی من بیرون «

آمدید، دشمنان خودتان را دوستان (خود) مگیرید که به آنان از روی دوستی پیام 
اند و رسول (خدا) و  بفرستید. حال آنکه به (دین) حقی که به شما رسیده، کفر ورزیده

 .»کنند آورید، آواره می خداوند، پروردگارتان، ایمان میشما را برای آنکه به 
ھای گذشته به صورت کلی مؤمنان را از دوستی با کافران  پس وقتی خداوند در آیه

ھای زیادی نیز مؤمنان را از اطاعت از اھل کتاب و یا دوستی  دارد در آیه برحذر می

 .١کند می دارد و نھی کردن با آنھا یا گرایش به سوی آنھا برحذر می
 فرماید: خداوند می

ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى  �ََّ�َٰرىٰ ٱَوَ�  ۡ�َُهودُ ٱ َعنَك  َ�ٰ َولَن تَرۡ ﴿ ِ ٱَح�َّ ُهَو  �َّ
َبۡعَت ٱَولَ�ِِن  لُۡهَدٰىۗ ٱ ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  �َّ

َ
ِيٱأ ِ ٱَما لََك ِمَن  ۡلعِۡلمِ ٱَجآَءَك ِمَن  �َّ َّ�  ٖ ِمن َوِ�ّ

 .]۱۲۰[البقرة:  ﴾١٢٠َوَ� نَِص�ٍ 
یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو خشنود نخواھند شد، مگر اینکه از آئین آنھا پیروی «

ھا و آرزوھای ایشان پیروی  کنی. بگو تنھا ھدایت الھی، ھدایت است و اگر از خواسته
گاھی یافته اوری از جانب خدا برای ای، ھیچ سرپرست و ی کنی، بعد از آنھا که علم و آ

 .»تو نخواھد بود
 فرماید: و خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ِينَ ٱءَاَمنُوٓاْ إِن تُِطيُعواْ فَرِ�ٗقا ّمَِن  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
يَُردُّوُ�م َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡم  لِۡكَ�َٰب ٱأ

                                           
 .۴۱۷الھجرة فی القرآن الکریم، احزمی جزولی، ص  -١
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نتُۡم �ُتَۡ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ُٰت  ١٠٠َ�ٰفِرِ�نَ 
َ
ِ ٱَوَ�يَۡف تَۡ�ُفُروَن َوأ َوَمن  ۥۗ َو�ِيُ�ۡم رَُسوُ�ُ  �َّ

 ِ ِ ٱَ�ۡعتَِصم ب ۡستَقِي�ٖ  �َّ  .]۱۰۱-۱۰۰[آل عمران:  ﴾١٠١َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
ید، اگر از گروھی از کسانی که کتاب بدیشان داده شده ا ای کسانی که ایمان آورده«

گردانند و چگونه باید  است، پیروی کنید، شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می
شود و پیغمبر او درمیان  شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو خوانده می

راست و درست (رستگاری)  گمان به راه شما است و ھر کس به خدا تمسک جوید، بی

 .»رھنمود شده است
 د:فرمای و خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمنُواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ

َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  َ ٱمِۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَ�تََول ٰلِِم�َ ٱ لَۡقوۡمَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  .]۵۱[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ
ای مؤمنان، یھودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید ایشان برخی دوست برخی «

ایشان به شمار  ۀگمان از زمر دیگرند. ھر کس از شما با ایشان دوستی ورزد، بی

 .»کند رود و شکی نیست که خداوند افراد ستمگر را (به سوی ایمان) ھدایت نمی می
این خطاب، جماعت مسلمان در مدینه را مخاطب قرار «گوید:  سید قطب می

ای از زمین باشد تا روز قیامت مخاطب  دھد، اما ھر گروه مسلمانی که در ھر گوشه می
آن وقت به خاطر این مناسبت مخاطب این ندا قرار این فریاد است و مؤمنان در 

گرفتند که برخی از مؤمنان در مدینه به طور کامل و قاطع از برخی اھل کتاب، به ویژه 
یھود، جدا نشده بودند و قطع رابطه نکرده بودند و روابط دوستی و پیمان و روابط 

اینھا با  ۀار بود و ھماقتصادی و تعامل و روابط ھمسایگی میان آنھا و اھل کتاب برقر
توجه به وضعیت تاریخی و اجتماعی در مدینه قبل از اسالم بین عربھای اھل مدینه به 

داد تا نقش خود را  خصوص یھودیان طبیعی بود ... و این وضعیت به آنان فرصت می
در توطئه کردن برای این دین و پیروان آن با انواع مکرھایی که برای آن برنامه چیده 

گاھی  و بودند بسیاری از نصوص قرآنی پرده برداشت، بازی کنند و قرآن نازل شد تا آ
شود تا برنامه  اش وارد آن می الزم را به مسلمان در معرکه و نبردی که با عقیده

جدیدش را در واقعیت زندگی اجرا نماید، بدھد و تا در ضمیر و وجدان مسلمان آن 
جماعت مسلمان منتسب نیست و زیر  جدایی کامل میان او و میان ھر کس که به

 گیرد، پدید آورد. آن قرار نمی ۀپرچم ویژ
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برد؛ بلکه این صفت ھمیشگی مسلمان  این جدایی، گذشت اخالقی را از بین نمی
ای که در قلب مسلمان جز برای  برد، منظور آن دوستی است و دوستی را از بین می

گاھ خدا و پیامبرش و مؤمنان ایجاد نمی ی و جدایی که در ھر زمین و در ھر گردد و آ
شود. برخی دوستان برخی دیگراند و این حقیقتی است که  نسلی از آن بازداشته نمی

توانند  آورد ... و آنھا ھرگز نمی با زمان ارتباطی ندارد؛ چون از طبیعت چیزھا سر بر می
دوستان گروه مسلمان باشند و در ھیچ سرزمین و در ھیچ تاریخی چنین امری 

نمایند ... و  پذیر نیست ... و گذشت قرنھا مصداق این گفتار راستین را ترسیم می امکان
برای یکبار حتی این قاعده مختل نشده است و در این زمین چیزی جز آنچه قرآن 
کریم بیان نموده و صفت ھمیشگی را ذکر کرده، اتفاق نیفتاده است. نه یک رخداد 

برخی « ﴾َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض ﴿میه به این صورت که... جدا و تنھا ... و انتخاب جمله اس

فقط یک تعبیر نیست؛ بلکه انتخاب مقصود و ھدفی است تا ...  »دوستان برخی دیگراند

 .١بر صفت ھمیشگی و اصیل آنان داللت نماید
و خداوند مؤمنان را از اینکه منافقان را به دوستی بگیرند، نھی نموده است؛ چراکه 

 فرماید: از دین خداست. خداوند میبارزترین صفت منافقان، دوستی نمودن با کفار و تنفر 

﴿ ِ ِ�ًما لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ�َّ�ِ
َ
نَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِينَ ٱ ١٣٨بِأ ۡوِ�َآَء مِن ُدوِن  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�تَِّخُذوَن  �َّ

َ
أ

يَبۡتَُغوَن ِعنَدُهُم  لُۡمۡؤمِنَِ�ۚ ٱ
َ
ِ َ�ِيٗعا لۡعِزَّةَ ٱفَإِنَّ  لۡعِزَّةَ ٱ�  .]۱۳۹-۱۳۸[النساء:  ﴾١٣٩ِ�َّ

به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی دارند. این منافقان کسانی ھستند که «
، آیا عزت را در پیش گیرند کافران را به جای مؤمنان به سرپرستی و دوستی می

 .»جویند؟ چرا که عزت و شوکت جملگی از آن خدا است کافران می
از جمله اینکه ھای مدنی انواع گوناگون این جدایی بیان گردیده است،  و در آیه
 فرماید: خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱ � َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس  ۡغلُۡظ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ  ۡلُكفَّ

ۡ
َعلَۡيِهۡمۚ َوَمأ

 .]۷۳[التوبة:  ﴾٧٣لَۡمِص�ُ ٱ
ای پیغمبر، با کافران و منافقان جھاد و پیکار کن و بر آن سخت بگیر و جایگاھشان «

 .!»دوزخ است و چه بدسرنوشت و چه زشت جایگاھی است

                                           
 .۹۱۱، ص ۲فی ظالل القرآن، ج  -١
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نھی کرده است؛ و خداوند از خواندن نماز میت آنھا و ایستادن بر قبرھایشان 
 فرماید: چنانکه می

﴿ ِ ٰ َ�ۡ�ِه بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم َ�َ
َ
اَت � َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ ِ  ۦٓۖ َوَ� تَُصّلِ َ�َ  ب

ْ ِ ٱإِ�َُّهۡم َ�َفُروا َّ� 
 .]۸۴[التوبة:  ﴾٨٤َوَماتُواْ وَُهۡم َ�ِٰسُقونَ  ۦَورَُسوِ�ِ 

بر سر گورش نایست؛ چراکه آنان به  ھرگاه یکی از آنان ُمرد، اصًال بر او نماز مخوان و«
خدا و فرمان الله خارج  اند که از دین اند و در حالی مرده خدا و پیغمبر باور نداشته

 ».اند بوده
داند که با صفت ایمان ھماھنگ است  و خداوند آن دوستی را معتبر و ارزشمند می

 ؤمنان با چه کسانی دوستی نمایند:و ھمچنین بیان نموده است که م

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ ِ ٱَءاَمُنوا ُهُم  �َّ

 .]۵۶-۵۵: [المائدة ﴾٥٦ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱ
تنھا خدا و پیغمبر و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به «

کنند و ھر کس که خداوند و پیغمبر او و مؤمنان را  آورند و زکات مال بدر می جای می
تردید حزب الله پیروز  ست) بیبندگان خوب الله ا ۀبه دوستی و یاری بپذیرد، (از زمر

 .»است
بایست با رھبرشان  دریافته بودند که آنھا فقط می ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

خویش را خالص نمایند و برای اعتالی کلمه الله جھاد نمایند؛  ۀدوستی بورزند و عقید
پس آنھا ھمه این موارد را در وجود خود محقق نمودند و زندگی خود را بر این اساس 

اجرا نمودند؛ پس آنھا دوستی خود را خالص و از منطبق نمودند و این موارد را 
ھا پاک گردانده و آن را برای خدا و پیامبرش و مؤمنان گرداندند و تاریخ آنھا  آالیش

نماید که آنھا فھم عمیقی از موضوع  سرشار از مواضع زیبایی است که بر این داللت می
ده و برادران و والء و دوستی که به آنھا بخشیده شده بود تا صرف دین و عقی

 اند. پروردگارشان نمایند، داشته
ای بود که با پذیرش  پیمان برادری که میان مھاجران و انصار انجام شد، عقیده

اسالم، به آن رسیده بودند؛ پس ایجاد پیمان برادری میان دو شخص که ھر یک از آنان 
باطل و مردود برادرش مخالف است، امری  ۀای است که با عقید دارای فکر یا عقیده



 ٦٧١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ای باشد که صاحب خود را وادار نماید تا  است به خصوص اگر آن فکر و عقیده به گونه
اسالمی که پیامبر  ۀدر زندگی عملی سلوک و رفتار مشخصی داشه باشد بنابراین، عقید

داد. اگر این  از سوی خداوند آورده بود، ستون فقرات برادری را تشکیل می ج اکرم
داد، بدون اینکه  ا در مصاف عبودیت، خالص برای خدا یکی قرار میدین، ھمه مردم ر

ھیچ امتیازی به جز امتیاز تقوا و عمل صالح را در نظر بگیرد، پس نباید انتظار داشت 
ھای مختلفی  که برادری و ھمکاری و ایثار میان مردمانی حاکم شود که افکار و عقیده

ھا برده و امیر ھوا و ھوس و امیال و تکبر آنھا را پراکنده کرده است؛ پس ھر یک از آن
 .١خود باشد

 محبت در راه خدا اساس بنیان جامعه مدنی  -۲
ھا در بنای امت  ھا و پشتوانه ترین پایه برادری براساس محبت در راه خدا از قوی

پاشد و از بین  اسالم است و ھر گاه این پایه سست شود، کیان امت اسالم از ھم می
 ۀکوشید تا مفاھیم دوستی برای خدا را در جامع ج بنابراین، پیامبر اکرم. ٢رود می

خداوند در روز قیامت «دار نماید؛ چنانکه فرمود:  جدید مسلمان، محکم و ریشه
کردند؛ امروز آنان  گوید: کجا ھستند کسانی که به خاطر من با ھمدیگر دوستی می می

 .٣»ی جز سایه من وجود نداردا ه سایهدھم؛ روزی ک را زیر سایه خود جای می
خداوند فرموده است: محبت من برای کسانی که برای رضای «ھمچنین فرمود: 

نمایند، واجب شده است وکسانی که به خاطر من با ھم پیوند  من با یکدیگر دوستی می
دارند، سزاوار محبت من ھستند. ھمچنین محبت  خویشاوندی و برادری را برقرار می

کنند، واجب گشته است. اینھا بر  که در راه من برای یکدیگر خرج میمن برای کسانی 
 .٤»برند ان و شھیدان به آنھا رشک میمنبرھایی از نور قرار دارند که پیامبران و صدیق

، اصحاب و یارانش را بر معانی و دوستی و ج پس رھنمودھای پیامبر اکرم
. از این رو ثروتمند خود را نمود ھمبستگی و ھمکاری و احترام به یکدیگر تشویق می

جست و قوی نیز خود را از  دانست و حاکم بر محکوم برتری نمی باالتر از فقیر نمی

                                           
 .۱۵۶، بوطی، ص فقه السیرة -١
 .۱۲۹، ص ۳عرجون، ج محمد رسول الله،  -٢
 .۲۵۶۶شمارۀ  ، اآلداب،مسلم، کتاب البر والصلة -٣
 .۲۲۹، ص ۵مسند احمد، از حدیث معاذ بن جبل، ج  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٧٢

 

جدید مدینه، اثر  ۀداد و بدین صورت دوستی برای خدا در جامع ضعیف باالتر قرار نمی
گوید:  روایت است که میس  مھمی بر جای گذاشت؛ چنانکه از انس بن مالک

» بیرحاء«ترین اموالش  ازھمه انصار در مدینه نخل بیشتری داشت و محبوبابوطلحه «
آن  شد و از آب گوارای بود که روبروی مسجد قرار داشت و پیامبر وارد آن می

 نوشید و با نزول این آیه: می

﴿ ْ ءٖ فَ  ۡلِ�َّ ٱلَن َ�َنالُوا ْ ِمن َ�ۡ ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقوا ْ ِممَّ ٰ تُنفُِقوا َ ٱإِنَّ َح�َّ  ۦبِهِ  �َّ
 .]۹۲[آل عمران:  ﴾٩٢َعلِيمٞ 

دارید، ببخشید و ھرچه را  یابید، مگر آنکه از آنچه دوست می به نیکی دست نمی«

گاه است  .»ببخشید خدا بر آن آ

ْ ﴿فرماید:  ابوطلحه برخاست و گفت: ای پیامبر خدا! خداوند می ٰ  ۡلِ�َّ ٱلَن َ�َنالُوا َح�َّ
ا ُ�ِبُّونَۚ  را بیشتر دوست دارم و اکنون آن را » بیرحاء«اموالم  ۀ... و من از ھم ﴾تُنفُِقواْ ِممَّ

و  .»ای باشد نزد خدا ھای من و ذخیره نمایم؛ امیدوارم که جزو نیکی برای خدا صدقه می
 ج اکرمدانی، انفاق کن. پیامبر  گفت: آن را ھر جا که صالح می ج به پیامبر اکرم

فرمود: چه مال سودمندی! مال سودمندی! سپس فرمود: من آنچه را که گفتی، شنیدم 
و نظر من این است که آن را برای مصرف خویشاوندان خود قرار دھی؛ پس ابوطلحه 

 آن را میان خویشاوندان و عموزادگان خود تقسیم کرد.
 گوید:  عانی واال برای ما سخن میعبدالرحمان بن عوف نیز از این م
بین من و سعد بن ربیع پیمان برادری بست.  ج وقتی به مدینه آمدیم، پیامبر اکرم

انصار مال و دارایی بیشتری دارم و نصف آن را به تو  ۀسعد بن ربیع گفت: من از ھم
دھم و  دھم و عالوه بر آن ھر یک از ھمسرانم را که دوست داری، آن را طالق می می

 ن ازدواج کن.اش، با آ پس از اتمام عده
عبدالرحمن گفت: من به مال تو نیازی ندارم. اگر بازاری ھست که در آن تجارت و 

را به من معرفی  ١گیرد، مرا به آن راھنمائی کن. او بازار قینقاع داد و ستد صورت می
گوید: سپس  نمود. صبح فردا عبدالرحمان به بازار رفت و کشک و روغن آورد. می

ھمچنان به رفتن به بازار و تجارت ادامه داد. دیری نپایید که عبدالرحمن در حالی آمد 

                                           
 ای از یھود است که بازار به آنھا نسبت داده شده بود. قینقاع، قبیله -١
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ای؟ گفت: بله. فرمود: با  فرمود: ازدواج کرده ج که لباسھایش معطر بود. پیامبر اکرم
ت: با زنی از انصار. فرمود چقدر (مھریه) دادی؟ گفت به اندازه یک چه کسی؟ گف

 .١فرمود: ولیمه بده؛ حتی اگر یک گوسفند باشد ج ھسته خرما از طال. پیامبر اکرم
در مقابل سخاوت و بزرگواری سعد بن ربیع، از خود عزت س  عبدالرحمان بن عوف

تنھا به عبدالرحمان بن عوف نفس و بزرگواری نشان داد و این عزت نفس و بزرگواری 
ھای برادران انصار خود  اختصاص نداشت؛ بلکه بسیاری از مھاجران مدت اندکی در خانه

ھایی خریدند و مخارج  ماندند؛ سپس خودشان به کار و کسب پرداختند و برای خود خانه
 ند.بود شخود را به عھده گرفتند. از جمله این افراد ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران 

 خیرخواھی میان کسانی که برای خدا برادر شده بودند  -۳
مواخات و برادری اثر مھمی در ایجاد خیرخواھی مسلمانان بین یکدیگر داشت. 

بین سلمان و ابودرداء، پیمان برادری بست. سلمان به دیدار ابودرداء  ج پیامبر اکرم
نامناسبی دارد.  ۀو قیافھای کھنه  رفت و ھمسرش را در حالتی مشاھده نمود که لباس

سلمان گفت: تو را چه شده است؟ گفت: برادرت ابودرداء نیاز به دنیا ندارد. سپس 
ابودرداء آمد و برای او غذایی درست کرد و به سلمان گفت: بخور؛ زیرا من روزه 

گوید: پس او غذا خورد،  خورم. سلمان می ھستم. سلمان گفت تا تو نخوری من نمی
درداء بلند شد که نماز بخواند. سلمان گفت: بخواب پس او خوابید. وقتی شب شد ابو

سپس خواست بلند شود و نماز بخواند گفت: بخواب وقتی که شب به آخر رسید، 
سلمان گفت: االن بلند شو و نماز بخوان؛ سپس سلمان گفت: پروردگارت بر تو حقی 

ی دارد؛ پس به ھر صاحب ات بر توحق دارد و جان و وجودت بر تو حقی دارد و خانواده
آمد و جریان را برایش بازگو کرد. پیامبر  ج حق، حقش را بده. ابودرداء نزد پیامبر اکرم

 .٢فرمود: سلمان راست گفته است ج اکرم
انصار با برادرانشان مھاجرین پیمان موااله بستند و شاھد این مطلب این است که 

صدق محبت و قدرت ایمانشان است، و من آنان را بر خود ترجیح دادند و این گواھی بر 
ام که تأثیر  موافقت و ھمراھی انصار مشاھده کرده آلی از انصار را ھای ایده نمونه

                                           
 .۲۰۴۸شمارۀ  بخاری، کتاب البیوع، -١
 .۲۰۹، ص ۴ ، ج۱۹۶۸صحیح بخاری، کتاب الصوم، شماره  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٧٤

 

(انصار به  :روایت شده که گفتس  شگرفی نفوس مھاجرین گذاشته است، از ابوھریره
 .)را بین ما و برادرانمان تقسیم کنگفتند که درختان خرما  ج پیامبر

گفتند: درختان خرما را  ج روایت است که انصار به پیامبر اکرم س ابوھریرهاز  -۴
نپذیرفت. انصار گفتند: شما کار  ج میان و ما برادران ما تقسیم کن. پیامبر اکرم

 .١کنیم. گفتند: پذیرای این امر ھستیم ھا شریک می کنید و ما شما را در میوه
پیشنھاد کردند که  ج پیامبر اکرم این حدیث بیانگر این مطلب است که انصار به

نپذیرفت و  ج اموالشان را میان آنھا و برادران مھاجرشان تقسیم کند، اما پیامبر اکرم
اراده نمود تا اقدامی انجام دھد که ھم با مھاجران احساس ھمدردی نماید و ھم حقی 

گفتند: شما کار از انصار با از دست رفتن اموالشان ضایع نگردد؛ پس انصار به مھاجران 
آبیاری و رسیدگی به درختان را انجام دھید و ما شما را در ثمر و میوه آن شریک 

این رأی را از آنجا که نیاز مھاجران را  ج کنیم. وقتی این را گفتند، پیامبر اکرم می
داشت بنابراین، آن را پذیرفت و تأیید  نمود و ھم باری از دوش انصار برمی برآورده می

 .٢مه گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیمکرد و ھ
پرداختند و مھاجران را در ثمر و محصول  به این ترتیب انصار به کار و تالش می

شتافتند، اما کار  نمودند و شاید ھم مھاجران ھنگام کار به کمک آنان می شریک می
ھا در دادند و مھاجران از کار انصار و مواضع واالی آن اصلی و عمده را انصار انجام می

ایثارو بخشش تشکر کردند و گفتند: ای پیامبر خدا! ما مانند اینھا کسانی را سراغ 
دھند؛ آنان زحمت کار را از ما  گیرند و پاداش بیشتر می نداریم که کار بکنند از ما می

اند تا آنجا که بیم آن  اند، ولی در آسایش و محصول ما را شریک خود ساخته برداشته
ر و پاداش را ببرند. رسول خدا فرمود: نه تا زمانی که شما آنان را اج ۀرود که ھم می

 .٣)کنید (شما ھم پاداش خواھید گرفت بستایید و برای آنان دعا
مھاجران به اجر اخروی بیانگر تصور عمیق آنھا از زندگی آخرت و مسلط  ۀاشار

جبران  خواست تا درصدد ج باری پیامبر اکرم ٤آنھاست ۀبودن این تصور بر اندیش

                                           
 .۲۳۲۵شمارۀ  ھمان، المزارعه، -١
 .۳۰، ص ۴، ج التاریخ االسالمی -٢
 .۶۵۶۱شمارۀ  ،۶۸، ص ۹ابن شیبه، ج  – ۲۰۱ – ۲۰۰، ص ۳مسند احمد، ج  -٣
 .۴۰۶، ص ۴التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٤



 ٦٧٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

خوبیھا و بزرگیھای انصار برآید، از این رو اراده کرد که درآمد بحرین را به آنان ببخشد، 
بخشی  پذیریم که ھمانند آنچه به ما می اّما آنھا نپذیرفتند و گفتند: در صورتی آن را می

 .١برادران انصار ما نیز از آن برخوردار گردند
د که یکی از جمله اھداف آن از بین این پیمان برادری اھداف خود را محقق نمو

بردن وحشت غربت مھاجران بود؛ چراکه آنان به خاطر جدایی از خانواده و 
خویشاوندان خود احساس غریبی نکنند و انس بگیرند و نیز پیمان اخوت باعث شد تا 
آنھا به حمایت ویاری یکدیگر برخیزند و یکی از اھداف تأسیس دولت این بود؛ چراکه 

تواند شکل بگیرد مگر اینکه براساس و پایه وحدت ملت و انسجام آن  تی نمیھیچ دول
استوار باشد و وحدت و ھمبستگی بدون عامل برادری و محبت دو جانبه تحقق 

یابد. پس اگر عّلت اصلی اتحاد ھر گروھی عاملی غیر از پیوند دوستی و برادری  نمی
مشترک متحد شوند و زمانی حقیقی باشد، ممکن نیست که براساس اصل و مبدائی 

 .٢دولت شکل خواھد گرفت که اتحاد حقیقی بین امت برقرار گردد

 ارث بردن به سبب برادری -۵
تاریخ بشر، رخدادی ھمه جانبه و یکپارچه مانند حادثه استقبال انصار از مھاجران با 

گرفتن این محبت و با این بخشش سخاوتمندانه و با این مشارکت فعال و با این پیشی 
از یکدیگر در جای دادن وبرداشت مشکالت، به خود ندیده است. بنابراین، برادری در 

به وقوع پیوست و ارزش و مبدأ و اصلی تاریخی که پیامبر  شزندگی عملی اصحاب
ھا جاری شود؛ بلکه  میان آنان ایجاد نمود، فقط یک شعار نبود که تنھا بر زبان ج اکرم

قعیت زندگی و با تمامی روابط موجود میان انصار و حقیقتی عملی بود که با وا
مسئولیتی واقعی براساس این پیمان برادری ایجاد  ج مھاجران درآمیخت و پیامبر اکرم

کرد و این مسئولیت را آنھا به بھترین وجه ممکن به انجام رساندند تا جایی که خداوند 
آنان ایجاد نمود و این از  براساس ھمین اخوت قانون ارث را به جای خویشاوندان، بین

 خواست اخوت اسالمی به عنوان یک حقیقت تجلی یابد. ھای تشریع بود که می حکمت
گاھی یابند  حکمت و فلسفه این امر این بود که عالوه بر این مسئله به این موضوع آ
که برادری و دوستی موجود میان مسلمانان فقط یک شعار و حرف نیست؛ بلکه 

                                           
 .۳۷۹۴شمارۀ  صحیح بخاری، مناقب االنصار، -١
 .۳۵۲۶، ص ۶فی ظالل القرآن، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٧٦

 

ترین  که دارای نتایج اجتماعی محسوسی است که این نتایج مھم حقیقتی است زنده
شود، اما حکمت نسخ شدن ارث ازیکدیگر  ھای نظام عدالت اجتماعی شمرده می پایه

براساس اخوت این است که نظام موروثی که بعد از آن حاکم گردید، براساس برادری 
برند و  از ھمدیگر ارث نمیاسالمی بود؛ زیرا دو نفر که دارای دو دین مختلف ھستند، 

دوران اول ھجرت، انصار و مھاجران را در برابر مسئولیت خاصی از تعاون و ھمیاری و 
مھرورزی قرار داد؛ چراکه مھاجران، خانه وخانواده و اموالشان را ترک کرده بودند و 

و میان مھاجران  ج مھمان برادران انصار خود در مدینه بودند بنابراین، پیامبر اکرم
انصار پیمان برادری و اخوت ایجاد کرد تا این مسئولیت را تحقق بخشد و از مقتضیات 

تر ودارای اثر بیشتری  مسئولیت مذکور این بود که این برادری از برادری نسبی قوی
باشد، اما با استقرار مھاجران در مدینه و قدرت وگسترش اسالم، روح اسالمی تنھا 

 .١کرد نه را به ھم نزدیک میاصلی بود که جامعه جدید مدی
ھای درآمد و به  از این رو وقتی مھاجران با فضا و محیط مدینه خوی گرفتند و راه

ھای زیادی در جنگ بدر به دست  دست آوردن روزی را در آنجا شناختند و غنیمت
نمود، موضوع ارث بردن از یکدیگر به وضع طبیعی  آوردند که نیازشان را برآورده می

سابق که ھماھنگ با فطرت بشری است؛ یعنی، براساس خویشاوندی نسبی برگشت و 
ارث بردن میان دو برادر مسلمان (مھاجران و انصار) باطل گردید؛ چنانکه خداوند 

 فرماید: متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْولُواْ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ِمنُ�ۡمۚ َوأ

ُ
ْ َمَعُ�ۡم َفأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَهاَجُروا َءاَمُنوا

رَۡحامِ ٱ
َ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب  ۡ�

َ
ِۚ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ۢ ٍء َعلِيُم  ﴾٧٥بُِ�ّلِ َ�ۡ

 .]۷۵[األنفال: 
اند و با شما  اند و مھاجرت کرده (نزول این آیات) ایمان آوردهو کسانی که پس از «

شما ھستند و کسانی که با یکدیگر خویشاوندند، برخی  ۀاند، آنان از زمر جھاد نموده

گاه از ھر چیزی است برای برخی دیگر سزاوارترند در کتاب خدا. بی  .»گمان خداوند آ
سبب عقد اخوت و برادری اسالمی بدین صورت این آیه، ارث بردن از یکدیگر را به 

. البته برادری و خیرخواھی میان کسانی که پیمان اخوت بسته بودند، ٢منسوخ کرد

                                           
 .۲۱۲ – ۲۱۱، بوطی، ص فقه السیرة -١
 .۲۴۶، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢



 ٦٧٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

چنانکه دانشمند امت، ابن عباس، این مطلب را در  ١ھمچنان به حال خود باقی ماند
 ذیل این آیه بیان کرده است:

ا تََرَك ﴿ ٖ َجَعۡلَنا َمَ�ِٰ�َ ِممَّ
ۡقَرُ�ونَۚ ٱوَ  انِ ۡلَ�ِٰ�َ ٱَولُِ�ّ

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� يَۡ�ُٰنُ�ۡم  �َّ

َ
َ�َقَدۡت �

َ ٱاتُوُهۡم نَِصيَبُهۡمۚ إِنَّ  َٔ َ�  ءٖ َشِهيًدا �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۳۳[النساء:  ﴾٣٣َ�َن َ�َ

برای ھر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا از میراث پدر و مادر و «
ایشان را بدھید.  ۀاید، بھر کسانی که با آنان پیمان بستهنزدیکان برخوردار شوند و به 

 .»ستبه ھر چیزی حاضر و ناظر بوده اگمان خداوند  بی

ٖ َجَعۡلَنا َمَ�ِٰ�َ ﴿گوید:  ابن عباس می
ِينَ ٱوَ ﴿یعنی وارثان نسبی  ﴾َولُِ�ّ َ�َقَدۡت  �َّ

يَۡ�ُٰنُ�مۡ 
َ
یعنی مھاجران که به مدینه آمدند و با انصار پیمان برادری بستند و میان  ﴾�

ِينَ ٱوَ ﴿ :آنان قانون ارث حاکم بود، اما وقتی این آیه نازل شد يَۡ�ُٰنُ�ۡم  �َّ
َ
َ�َقَدۡت �

اید، حق آن برادری را به  یعنی با کسانی که عقد برادری بسته .٢﴾اتُوُهۡم نَِصيَبُهمۡ  َٔ َ� 
 ن و خیرخواھی و وصیت در حق آنان، به جای آورید.یاری کرد ۀوسیل

 ھای انسانی و مبادی نمونه ارزش -۶
از خالل روابط محکمی که میان مھاجران و انصار وجود داشت، ارزشھای انسانی و 

ای نداشت، اّما  ای آن زمان سابقه قبیله ۀای پدید آمد که در جامع اجتماعی و مبادی نمونه
این ارزشھا،  ۀھا مربوط به جوامع پیشرفته و متمدن شد که در مقدم بعد از آن، این خصلت

ای برای کسب روزی را نام برد. مھاجران  توان ارزش کار شرافتمندانه به عنوان وسیله می
در ابتدای کار، میزبانی برادران انصار خود را پذیرفتند، اما دیری نگذشت که به دنبال منبع 

استند با پیوند برادری با انصار باری بر دوش آنان باشند. از درآمد برای خود برآمدند و نخو
این رو برخی به تجارت و برخی به کشاورزی مشغول شدند و آنھا از سختیھای کار لذت 

دھد که وظایف او را دیگران  بردند؛ زیرا عزت و غیرت ایمانی مؤمن به او اجازه نمی می
خشنده باشد تا گیرنده؛ چراکه خداوند دست خواھد که ب انجام دھند؛ بلکه ایمان از او می

طلبد، بھتر قرار داده  باال (بخشنده) را از دستی که پایین است و از دیگران چیزی را می
است. آنھا براساس تعالیم اسالم به این نتیجه رسیده بودند که کار کردن عبادت است و 

                                           
 .۲۵، ص ۴، ج التاریخ االسالمی -١
 .۲۴۹، ص ۸این جمله از روایت طبری است، با ھمان اسناد بخاری، فتح الباری، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٧٨

 

مادی و معنوی انسان در ھای معاصر برای برطرف نمودن نیازھای  این امری است که نظام
توانیم ادعا  اند و در پرتو این مفھوم اسالمی می پرتو مفاھیم اسالمی از آن کوتاھی نموده

مدینه بود و بعد از آن  ۀنماییم که برادری و کار و تالش، دو سنگ اساسی در بنای جامع
ایی اولین شود که اصول آن در مدینه بعد از برپ ھای تأسیس تمدن اسالمی شمرده می پایه

ریزی گردید؛ سپس این دولت رشد کرد تا اینکه  دولت در اسالم به رھبری پیامبر خدا پی
 .١درختش بر تمام جھان سایه گسترانید

 ای ھای اقلیمی و قبیله از بین بردن تفاوت -۷
ای در جوامع جاھلی کار  ھا و نابرابریھای جغرافیایی و قبیله از بین بردن تفاوت

زیرا نژادپرستی و تعصب پایه و اساس تمامی امور آنان بود، ولی انعقاد آسانی نیست؛ 
ھا به صورت واقعی و  پیوند برادری به ھدف از بین بردن این وجه تمایزھا و تفاوت

 برخاسته از قلب محیط جاھلی انجام شد.
ھا در جھت متحد نمودن مسلمانان معاصر، مسلط بودن روحیه  یکی از بیماری

ژادپرستی در وجود بعضی از داعیان است و این بیماری آنھا را از پرستی ون وطن
کند؛ بلکه آنھا را  دارد و نه تنھا صفوف امت اسالم را تضعیف می رسیدن به قدرت باز می

سازد و ھر گروه به جای پرداختن به اھداف بزرگ، به خود مشغول  پراکنده و متفرق می
اری تعصب اقلیمی و شخصی و شود و برخی از حرکتھای اسالمی به بیم می

 .٢اند پرستی حتی در سطح شھر و روستای کوچک گرفتار شده وطن
ھایی است که در وجود برخی از افراد نھفته  باید گفت که این تعصب زاییده بیماری

است و عّلت اصلی آن دوری از کالم خدا و سنت سرور پیامبران است؛ پس آنھا 
میان آنھا این، اختالف و تنفر از یکدیگر دراند بنابر براساس قرآن و سنت، تربیت نیافته

شود. مسلمانان امروزی نیز به برادری و مواخاتی که میان مھاجران و  زیاد دیده می
انصار برقرار شد، نیاز شدیدی دارند؛ چون امکان ندارد دوباره زندگی اسالمی قوی و 

لق به این اخالق واال باشند نیرومندی سامان داده شود، مگر اینکه جوامع اسالمی، متخ
فداییھای بزرگ برسند، اما مظاھر پوچ برادری که  و تا به این سطح ایمانی و این جان

 ترین فایده و اثری نخواھد داشت. فقط با زبان است کوچک

                                           
 .۴۱۱الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۲۸۶، ص ۲، ج التربیة القیادیة -٢



 ٦٧٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

انسان مسلمان وقتی احساس کند که برادرانی دارد که او را دوست دارند و او نیز 
را یاری خواھد کرد و آنھا اورا یاری خواھند کرد به خصوص آنھا را دوست دارد و آنھا 

اش بر او تنگ گردد، این احساس نه تنھا  ھا و وقتی که زمین با وجود فراخی در بحران
برد؛ بلکه موجب باال بردن قدرت و توانایی ذاتی او نیز  روحیه معنوی او را باال می

نماید. اما فقدان  او را محکم می ۀبخشد و ھمت و اراد گردد و به حرکت او قوت می می
گردد و مسلمن را گرفتار چنان  ای باعث تضعیف صفوف مسلمانان می چنین برادری

نماید در برابر دشمنانی که کامًال دشمنی او را در دل  کند که احساس می یأسی می
ھمه تواند در مقابل این  اند، تنھاست؛ پس چگونه می دارند و از ھر سو او را احاطه کرده

 .١فشار روحی و معنوی ومادی مقاومت نماید
تاریخ، جھاد جامعه مسلمان با دشمنانش را بعد از آنکه وحدت اجتماعی تحقق 

گیری بود که  رشد وشکل ۀاسالمی ھنوز در مرحل ۀیافته بود، ثبت کرده است و جامع
ه را ھای شوم خود بتوانند آتش فتن ھای زیادی کردند تا با این نقشه دشمنان تالش

میان صفوف جامعه اسالمی برافروزند تا این گونه آنان را متفرق کنند و وحدت و 
ای  انسجام آنان را از ھم بپاشند، اما این تالشھای تباھکارانه جز زیان و ناکامی، نتیجه

مسلمان، روبرو گردید و در  ۀنداشت؛ چراکه این ترفندھا با مقاومت جامعه به ھم پیوست
رفت و این جامعه بر اساس قدرتی که از ترکیب اجتماعی جامعه واحدی  میبرابر آن از بین 

ھای آن از  پذیرفتند و حلقه ای به ھم پیوسته بودند که جدایی را نمی که عناصر آن به گونه
 .٢شد، تشکیل شده بود ھای آن به راحتی باز نمی شد و گره ھم گسسته نمی

 مسلمانانمواخات عامل اصلی قدرت یافتن معنوی  -۸
تربیت  ۀاز عوامل قدرت معنوی، فعالیت برای تربیت افراد براساس اسلوب و شیو

الھی و ساختن رھبر ربانی و مبارز با اسباب تفرقه و چنگ زدن به اصول وحدت و 
اند از: وحدت عقیده؛  ترین اصول وحدت و یکپارچگی عبارت که مھم ٣یکپارچگی است

اندیشیدن برای یافتن حق و محقق نمودن اخوت و  انتساب صادقانه به اسالم؛ تالش و
 برادری واقعی میان مسلمانان.

                                           
 .۱۰۱ – ۱۰۰، محّمد عبده، ص الطریق الی المدینة -١
 .۱۵۲، ص ۳محمد رسول الله، عرجون، ج  -٢
 .۲۵۳فقه التمکین فی القرآن الکریم، صالبی، ص  -٣
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نماید، تحقق  یقینًا اصل بزرگی که وحدت و قدرت و ھمبستگی را محقق می
 بخشیدن اخوت اسالمی میان اقشار مختلف اسالم است.

 ای الھی است که خداوند به بندگان مخلص و برگزیده و پرھیزگار که برادری ھدیه
 فرماید: دارد؛ چنانکه می می بخشد و ارزانی دوستان و لشکریان او ھستند، می

لۡ ﴿ ْ لِلسَّ ۡ َ�َ  ۡجَنحۡ فَٱ مِ �ن َجَنُحوا ِۚ ٱلََها َوتََو�َّ ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ �ن  ٦١ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
ن َ�َۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسَبَك 

َ
ْ أ ۚ ٱيُرِ�ُدٓوا ُ ِيٓ ٱُهَو  �َّ َّ�  ِ يََّدَك بَِنۡ�ِه

َ
ِ  ۦ�  ٦٢لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَو�

نَفۡقَت َما ِ� 
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
�ِض ٱَو�

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
آ � َ�ِيٗعا مَّ

َ ٱ لََّف بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّهُ  �َّ
َ
 .]۶۳-۶۱[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ۥ�

فریب دھند، خدا برای تو کافی است. اوھمان کسی است که تو  و اگر بخواھند تو را«
را با یاری خود توسط مؤمنان تقویت و پشتیبانی کرد و در میان آنان الفت ایجاد کرد. 

توانستی میان دلھایشان انس و  کردی نمی آنچه در زمین است، صرف می ۀاگر ھم
خت؛ چراکه او عزیز و حکیم الفت برقرار سازی، ولی خداوند میانشان انس و الفت اندا

 .»است
نماید که در برابر ھر  قدرت ایمانی احساس عمیقی در ضمیر مسلمان ایجاد می

دھد و مرتبط  جاودان اسالم، ما را با او پیوند می ۀتوحید و برنام ۀکسی که عقید
سازد، عاطفه ای صادقانه و محبت و دوستی و احترام و اعتماد متقابلی را احساس  می
نماید و آنچه را این احساس به دنبال دارد و مستلزم آن است، ایثار و مھربانی و  می

؛ م با ایمان خواھد بودباشد و این اخوت، مالز گذشت وتسامح و ھمکاری و ھمیاری می
 فرماید: چنانکه خداوند می

َخَوۡ�ُ�ۡمۚ وَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿
َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
ْ ٱإِۡخَوةٞ فَأ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  �َّ

 .]۱۰[الحجرات: 
 قطعًا مؤمنان برادران ھمدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از«

 .»خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود
کند که این برادری با قلبش آمیخته  شیرینی و حالوت ایمان را کسی احساس می

سه چیز در وجود ھر کس باشند، شیرینی ایمان را «شود؛ چناکه پیامبرخدا فرمود: 
اشته باشد؛ تر د خواھد چشید: اینکه خدا و پیامبرش را از ھمه کس و ھمه چیز دوست

دوم اینکه شخص را فقط برای خدا دوست بدارد و سوم اینکه ھمان طور که برای او 
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 .١»ه کفر را ھمانند آن ناگوار بداندناگوار است که در آتش انداخته شود، بازگشت ب
 ای ما ترسیم نموده و فرموده است:قرآن کریم تصویری زیبا از اصحاب پیامبر را بر

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗعا  ۡلُكفَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ِ ٱُسجَّ ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجوِد� ٱَورِۡضَ�ٰٗنا  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َِغيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ َّ� 
ِينَ ٱ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

خدا است و کسانی که با او ھستند، در برابر کافران تند و سرسخت و  ۀمحمد فرستاد«
بینی. آنان  نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می

ایمان بر اثر سجده در  ۀطلبند. نشان جویند و رضای او را می ھمواره فضل خدای را می
پیشانیھایشان نمایان است. این توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در 

ھای خود را بیرون زده و  انجیل چنین است که ھمانند کشتزاری ھستند که جوانه
ای  ھای خویش راست ایستاده باشد به گونه آنھا را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه

آورد تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به  را به شگفت میکه برزگران 
زش و پاداش بزرگی را کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارھای شایسته بکنند، آمر

 .»دھد وعده می
دارد که خداوند آنھا را اکرام  این تصویر این موضوع را بیان می ۀقرآن کریم با ارائ

ِشدَّ ﴿نموده است: 
َ
ارِ ٱآُء َ�َ أ بر کافران سخت و با یکدیگر  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ  ۡلُكفَّ

آنان با کافران سرسخت ھستند؛ حتی اگر کافران پدران و خویشاوندان و » اند مھربان
اند و این برادری از آنجا که در راه حق است   فرزندانشان باشند، اّما با ھمدیگر مھربان

ترین عواملی است  ؛ چون برادری برای رضای الھی از مھمبنابراین، برادری دینی است
ھا فرود  ھایی که بر مسلمان که در پایداری و استقامت در برابر ویرانگرترین مصیبت

نماید. ھمان طور که فھمیدن ودرک متبادل  آید، سھمی مھم و عمده ایفا می می
تر و قدرتشان را  برادری در راه خدا از اسبابی است که صفوف مسلمانان را فشرده

 .٢نماید و از عوامل سربلندی و قدرت آنھاست بیشتر می

                                           
 .۱۱، ص ۱البخاری، کتاب االیمان، باب حالوة االیمان، ج  -١
 .۲۹۶شرح رسالة التعالیم، د. محمد عبدالله خطیب، ص  -٢
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 فضایل انصار -۹
نامیدن آنھا به این اسم: خدا و پیامبرش آنان را به این دلیل انصار نامیدند که  × الف

 .١بر اسالم بیعت کردند و مؤمنان راجای دادند ودین خدا و پیامبرش را یاری کردند
به من بگو که شما «روایت است که به انس گفت:  /جریر چنانکه از غیالن بن

ت خداوند ما را قبًال معروف به انصار بودید یا اینکه این لقب را خداوند به شما داد؟ گف
 .٢»انصار نامیده است

توان به فضایلی  شمارند که از آن جمله می ھای نیکو و فضایل انصار زیاد و بی صفت
قرآن کریم از انصار است، اما فضایل عام آنھا که در اشاره نمود که مخصوص افرادی 

 آمده است، عبارتند از:
 ا رامؤمنان حقیقی نامید و فرمود:خداوند آنھ × ب

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ
ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ َءاَووا

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱُهُم  َُّهم مَّ اۚ ل  .]۷۴[األنفال:  ﴾٧٤َحّقٗ
اند و  اند و در راه خدا جھاد نموده اند و مھاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«

ای اند، حقیقتًا مؤمن و با ایمانند و بر اند و یاری کرده ھمچنین کسانی که پناه داده

 .»آنان آمرزش و روزی شایسته است
 ده که از آنان خشنود و راضی است:پروردگارشان به آنھا مژده دا × ت

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ

ُ ٱ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
بَٗد�ۚ  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك 
پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنھا خشنود است و ایشان ھم از 
برای آنان بھشت را آماده ساخته است که در زیر درختان و خدا خشنود و خداوند 

است پیروزی بزرگ  مانند، این ھا جاری است و جاودانه در آن می کاخھای آن رودخانه

 .»و رستگاری سترگ

                                           
 .۱۳۵ – ۱۳۱، عبدالرحمان البر، ص المبارکةالھجرة النبویة  -١
 .۳۷۷۶شمارۀ  البخاری، کتاب مناقب االنصار، باب مناقب االنصار، -٢
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 ستگاران قرار داده و فرموده است:خداوند آنان را جزو ر × ث

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ لِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ِمن َ�بۡ  ۡ�ِ
ۚ َوَمن  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

خود را آماده کردند و ایمان را (در دل  ۀاز آمدن مھاجران، خانه و کاشان آنانی که پیش«
اند و  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

کنند به چیزھایی که به مھاجران داده شده است  در درون احساس و رغبت نیازی نمی
د که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از دھند، ھر چن وایشان را بر خود ترجیح می

 .»صون گردند، ایشان قطعًا رستگارندبخل نفس خود نگاھداری و م
 اند عبارتند از: انصار سخن گفته احادیثی نیز که از شاھکارھای

نفاق است. از  ۀنشان دوست داشتن انصار عالمت ایمان است و دشمنی با آنھا  ×ج 
انصار را جز «که گفت: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: روایت است س  براء بن عازب

دارد و از آنھا بغض و نفرت نخواھد داشت مگر کسی که منافق  مؤمن کسی دوست نمی
دارد و ھر کس با آنھا  است؛ پس ھرکس آنھا را دوست بدارد، خداوند او را دوست می

 .١»استدارد و از او متنفر  بغض داشته باشد، خداوند او را دوست نمی
آورد که خداوند او را  ھر کس آنھا را دوست بدارد این سعادت را به دست می × خ

شود که  او می ۀدارد و ھرکس آنھا را دوست نداشته باشد، این شقاوت بھر دوست می
 ج روایت است که پیامبر اکرمس  خداوند او را دوست نخواھد داشت. از ابوھریره

دارد و ھر کس با انصار  بدارد، خداوند او را دوست میھر کس انصار را دوست «فرمود: 
 .٢»دارد شد، خداوند او را ناپسند میبغض و کینه داشته با

گواھی به پاکدامنی و بردباری آنھا: عفت و صبر دو اخالق خوب و شایسته  × د
کنند که دارای این  ھستند که بر اصالت نژاد و کمال جوانمردی کسی داللت می

در حق انصار گواھی داد که دارای این دو  ج ته باشد و پیامبر اکرمخصلتھای شایس
 لچنانکه از عایشه ٣خصلت ھستند. چه شھادت بزرگی و چه شاھد بزرگواری!

                                           
 .۳۷۸۳شمارۀ  بخاری، مناقب االنصار، -١
 اسناد جید. ۳۹، ص ۱۰مجمع الزوائد، ھیثمی، ج  – ٥٠١، ص ٢رواه احمد، ج  -٢
 .۱۴۲، ص الھجرة النبویة المبارکة -٣
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دو انصاری اقامت کند،  ۀزنی که در میان خان«فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرم
 .١»رسد، یا (فرمود) گویا میان دو پدر اقامت نموده است ھیچ آسیبی به او نمی

عالقمندی پیامبر اکرم در انتساب به انصار: از ابوھریره روایت است که رسول  × ر
ای بشوند، من ھمان دره انصار را در پیش  اگر انصار وارد وادی و دره«خدا فرمود: 

 .٢»بود، من فردی از انصار بودم نمی و اگر ھجرتخواھم گرفت 
ھای انصار: شکی نیست که  برای خانواده ج دعای آمرزش توسط پیامبر اکرم × ز

مستجاب و پذیرفته شده است. پس انصار با کسب این فضیلت،  ج دعای پیامبر اکرم
بار «فرمود:  ج ھدایت و رستگار گردیدند. از زید بن ارقم روایت است که پیامبر اکرم

 .٣»ان انصار و زنان انصار را بیامرزخدایا، انصار و فرزندان انصار و فرزندان و فرزند
نسبت به نیکی کردن با انصار و ناراحت نکردن آنھا:  ج پیامبر اکرم ۀتوصی × و

انصار جھاد بزرگی در راه حق کردند و کار بزرگی در نشر دین و دفاع از آن انجام دادند 
تنگدستی و ثروتمندی، آنھا را از خروج در راه خدا باز نداشت وخداوند این  که ھیچ گاه

 الم خود ثبت نموده و فرموده است:عمل با ارزش آنھا را در ک

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� ةِ ٱِ� َساَعةِ  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ  ۡلُعۡ�َ

بِِهۡم رَُءوٞف  ۥِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
 .]۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٧رَِّحيمٞ 

خداوند توبه پیغمبر و توبه مھاجران و انصار را پذیرفت؛ مھاجران و انصاری که در روزگار «
ای از آنان اندکی مانده بود که  دلھای دسته سختی از پیغمبر پیروی کردند، بعد از آنکه

 .»منحرف شود، باز ھم خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ چراکه او بسیار رئوف و مھربان است
توصیه نمود که با افراد نیکوکار انصار به نیکی رفتار شود  ج از این رو پیامبر اکرم

پریشان ساختن انصار بر از ترسانیدن و  ج واز بدکار آنھا گذشت شود و پیامبر اکرم
 .٤حذر داشت و توصیه نمود که با آنھا به خوبی رفتار شود

                                           
 .۸۳، ص ۴الحاکم، ج  – ۴۰، ص ۱۰مجمع الزوائد، ج  – ٢٥٧، ص ٦رواه احمد، ج  -١
 .۳۷۷۹، شماره ۱۱۲، ص ۶بخاری، مناقب االنصار، ج  -٢
 .۴۹۰۶ھمان، کتاب التفسیر، سوره منافقین، شماره  -٣
 .۱۵۰، ص الھجرة النبویة المبارکة -٤
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من و رازداران من  ۀفرمود: انصار گنجین ج روایت است که پیامبر اکرمس  از انس
پس خوبی نیکوکار آنھا را بپذیرید و  ١شوند شوند و انصار کم می ھستند؛ مردم زیاد می

 .٢از بدکار آنھا گذشت کنید
ھجرت نمود. انصار او را میان خود  ج یز از او روایت شده است که پیامبر اکرمو ن

ت، من شما را سوگند به کسی که جان محمد در دست اوس«جای دادند؛ پس فرمود: 
 دوست دارم و فرمود:

خویش را  ۀاند بنابراین، بر شما الزم است تا وظیف خود را انجام داده ۀانصار وظیف 
 .٤»نید و از بدکار آنھا گذشت نمایید؛ پس با نیکوکار آنھا نیکی ک٣به آنان ادا نمایید

شنیده است که باالی منبر در حق  ج و از ابی قتاده روایت است که از پیامبر خدا
پس ھر کس حاکم انصار شد، باید به نیکوکار آنھا نیکی کند و از بدکار «گفت:  انصار می

 .٥»شان بسازد، مرا پریشان ساخته استاید و ھر کس آنھا را پریآنھا گذشت نم
 

                                           
ھای عرب و عجم  اره به داخل شدن قبیلهشود و این اش یعنی انصار کم می«گوید :  ابن حجر می -١

در اسالم است و آنھا چندین برابر انصار ھستند؛ پس ھر چند فرض شود که انصار زاد و ولد 
شود؛ پس آنھا ھمیشه نسبت به  ھا نیز چنین فرض می کنند، در مورد ھر یک از دیگر قبیله می

گاھی یا جدیگران کم ھستند و احتمال دارد که پیامبر اکرم  فته بود که آنھا به طور مطلق کم آ
طالب ھستند و موجود  خواھند شد؛ پس این خبر را دارد؛ چون افرادی که از نسل علی بن ابی

باشند و نسب آنھا واقعًا به آنھا  باشند، چند برابر افرادی ھستند که از نسل اوس و خزرج می می
 .۱۲۲، ص ۷رسد و علی ھذا القیاس ... فتح الباری، ج  می

 .۳۸۰۱شمارۀ  بخاری، کتاب مناقب االنصار، -٢
را جای بدھند و  جنمودند، آنھا بیعت کردند که پیامبر اکرم  جاشاره به بیعتی است که با پیامبر اکرم  -٣

 .۱۲۲، ص ۷یاریش بکنند تا وارد بھشت گردند، بنابراین، این عمل را انجام دادند. فتح الباری، ج 
 .۱۸۷، ص ۳مسند امام احمد، ج  -٤
 .۱۵۱، ص الھجرة النبویة المبارکة -٥



 
 
 
 

 فصل سوم
 نامه یا قرارداد صلح پیمان

روابط میان ساکنان مدینه را سامان داد و در این مورد قراردادی  ج پیامبر اکرم
اند و این کتاب یا عھدنامه دارای بندھای  نوشت که منابع تاریخی، آن را ذکر کرده

کرد و در منابع قدیمی،  مختلفی بود که حقوق و وظایف تمامی ساکنان را تعیین می
گویند؛ چنانکه  را قانون نامه میکتاب یا صحیفه نامیده شده است و منابع جدید، آن 

نامه  ھای روایت پیمان به بررسی راه ةالصحیح النبویة السیرةدکتر ضیاء العمری در 
و بیان  .»١رسد احادیث صحیح می ۀبا مجموع طرق به پای«پرداخته و گفته است: 
نامه گواه بر اصالت آن است. نصوص آن از کلمات و تعبیرھایی  نموده که اسلوب پیمان

شناخته شده بود و بعد از آن، کمتر مورد  ج اند که در عصر پیامبر اکرم تشکیل شده
اند تا جایی که برای کسانی که در بررسی آن دوران، تعمق و  استعمال قرار گرفته

نامه نصوص و  نگری ندارند، امری مبھم و دشوار گشته است و در این پیمان ژرف
یش نماید یا مورد انتقاد قرار دھد و یا فردی را عباراتی نیست که فرد یا گروھی را ستا

ای خود ساخته و  نامه توان گفت که این پیمان ستایش یا مذمت نماید بنابراین، می

 .٢دروغین نیست
ھای پیامبر  نامه نامه و اسلوب پیمان ۀسپس تشابه و ھمگونی زیادی که بین شیو

 دھد. میوجود دارد، بیشتر آن را مورد اعتماد قرار  ج اکرم
 
 

                                           
 .۲۷۵، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 .۵ – ۴تنظیمات الرسول االداریه فی المدینه، صالح علی، ص  -٢
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 بین مهاجران و انصار و یهودیان نوشت ج ای که پیامبر اکرم نامه اولین پیمان

 نامه متن پیمان

ای است از سوی محمد، پیامبر خدا، میان مؤمنان و مسلمانان از  نامه این پیمان -۱
قریش و (ساکنان) یثرب و ھر کس دیگری که از آنان پیروی کرده و به آنان 

 پیوسته و ھمراه آنان به جھاد پرداخته است: 

 اند. مؤمنان امت واحده و جدا از دیگر مردمان -۲

ھای خود بدان عمل  قبًال در پرداخت دیهمھاجران قریش بر ھمان عرفی که  -۳
 اند، باقی خواھند ماند. کرده می

دار  ھای خود را عھده بنی عوف نیز براساس ھمان عرف و رویه قبلی خود، دیه -۴
خواھند شد و ھر طایفه از ایشان، اسیرانش را به خوبی و به سھام برابر میان 

 کند. مؤمنان آزاد می

ھای خود را  اس عرف و رویه قبلی خود دیهبنی حارث (بنی خزرج) نیز براس -۵
 پردازد. ای، فدیه آزادی اسیران خود را به خوبی می پردازد و ھر طایفه می

دار خواھند  ھای خود را عھده بنی ساعده بر ھمان عرف و رویه قبلی خود دیه -۶
بود و فدیه آزادی اسیران خود را به نیکی و به خوبی در میان مؤمنان خواھند 

 پرداخت.

ھای خود را خواھند پرداخت و  قبلی خود دیه ۀنی جشم بر ھمان عرف و رویب -۷
 پردازد. ای فدیه آزادی اسیران خود را به خوبی می ھر طایفه

ھای خود را خواھند پرداخت و  قبلی خود، دیه ۀبنی نجار نیز بر ھمان عرف و شیو -۸
 داخت.ھر طایفه فدیه آزادی اسیران خود را به نیکی و به خوبی خواھند پر

ھای خود را خواھند پرداخت  بنی عمرو بن عوف بر ھمان شیوه قبلی خود دیه -۹
ای فدیه آزادی اسیرش را به خوبی و به سھام برابر میان مؤمنان  و ھر طایفه

 خواھند پرداخت.

ھای خود را خواھند داد  بنی النبیت نیز بر ھمان عرف و رویه قبلی خود، دیه -۱۰
ه خوبی و به سھام برابر میان مؤمنان خواھد اسیر را ب ۀای فدی و ھر طایفه

 پرداخت.
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ھای خود را خواھند پرداخت وھر  قبلی خود دیه ۀبنی اوس بر عرف و روی -۱۱
 اسیرش را به خوبی و به سھام برابر میان مؤمنان خواھد پرداخت. ۀای فدی طایفه

ه گذارند مگر آنکه ب ای را در میان خود وا نمی مؤمنان ھیچ بدھکار و درمانده -۱۲
 کنند. نیکی در ھر مورد از جمله پرداخت فدیه و ادای دیه او را یاری می

مؤمنان پرھیزگار بر علیه کسی که سرکشی کند یا برای ستم یا گناه یا تجاوز  -۱۳
و فسادی در میان مؤمنان تالش و دسیسه کند با یکدیگر متحد و منسجم 

 ھستند؛ ھر چند وی پسر یکی از خود آنان باشد.

رساند و ھیچ  نی، مؤمن دیگری را به قصاص کافری به قتل نمیھیچ فرد مؤم -۱۴
 دھد. کافری را علیه مسلمانی یاری نمی

حق دادن ذمه (و پیمان اعطای امن) الھی، برای ھمه یکسان است و  -۱۵
تواند به ھر کس که بخواھد  ترین فرد مسلمان از جانب ھمه آنان می پایین

 وستان دیگران.امان دھد و مؤمنان دوستان یکدیگرند، نه د

از یھودیان ھر کس از ما پیروی کند، از یاری و ھمدردی ما برخوردار خواھد  -۱۶
 بود و نباید به آنان ستم شود یا کسانی علیه آنان ھمدست شوند.

صلح مؤمنان یکی است، ھیچ فرد مؤمنی در جنگ در راه خدا جدای از  -۱۷
 مسلمانان باشد.کند، مگر آنکه به تساوی و عدالت میان  دیگران مصالحه نمی

ھر کس با ما، در جنگ شرکت نماید، طوایف دیگر پشت سر آنھا و کمک آنھا  -۱۸
 خواھد بود.

مؤمنان وابسته به یکدیگر ودر مقابل خونی که از ھر یک از آنان در راه خدا  -۱۹
 ریخته شود، مدافع یکدیگراند.

رد اند و ھیچ ف ترین راه قرار گرفته مؤمنان پرھیزگار بر بھترین و شایسته -۲۰
تواند مال یا جان قریشیان را امان دھد یا مانع از دسترسی فرد  مشرکی نمی

 مؤمنی به آن گردد.

گناھی او ثابت گردد، در مقابل  گناه به قتل برساند و بی ھر کس مؤمنی را بی -۲۱
آن، قصاص خواھد شد مگر اینکه ولی مقتول به پذیرفتن دیه رضایت دھد و 

او حمایت کنند و برای آنان روا نیست جز برای مؤمنان شایسته نیست که از 
 آنکه علیه او قیام کنند.
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نامه به رسمیت شناخته شده است، برای ھیچ مؤمنی  براساس آنچه در پیمان -۲۲
گری را یاری کند یا پناه دھد و ھر کس چنین کرد لعنت  جایز نیست که فتنه

وض و و خشم خدا بر او خواھد بود و در روز قیامت ھیچ عذر و بھانه و ع
 ای از او پذیرفته نخواھد شد. فدیه

ھرگاه شما در چیزی اختالف نظر پیدا کردید، مرجع حل آن خدا و محمد  -۲۳
 است.

یھودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ (با دیگران) باشند، با مسلمانان  -۲۴
 پیمان خواھند بود. ھم

مسلمانان عوف امتی از مؤمنان ھستند، آنھا به دین خودشان و  یھودیان بنی -۲۵
به دین خودشان اعم از خودشان یا بردگانشان، مگر آن کسی که ستم و گناه 

 پیشه کند که چنین کسی تنھا خود و خاندانش را به ھالکت خواھد افکند.

 عوف برخوردارند، برخوردار خواھند بود. یھودیان بنی نجار از آنچه بنی -۲۶

 برخوردار خواھند بود.عوف  یھودیان بنی حارث از وضعیتی مانند یھودیان بنی -۲۷

 یھودیان بنی ساعده از وضعیتی مشابه یھودیان بنی عوف برخوردار خواھند بود. -۲۸

 عوف ھستند. یھودیان بنی جشم نیز مانند یھودیان بنی -۲۹

یھودیان بنی اوس از آنچه یھودیان بنی عوف برخوردارند، برخوردار خواھند   -۳۰
 بود.

عوف برخوردار خواھند  بنی یھودیان بنی ثعلبه از وضعیتی مشابه یھودیان -۳۱
بود، مگر آن کسی که دست به گناه و ستم بزند که چنین کسی تنھا خود و 

 خاندانش را به ھالکت خواھد افکند.

 ھای ثعلبه است، ھمانند خود بنی ثعلبه خواھد بود. جفنه که یکی از تیره -۳۲

یھودیان بنی شطیبه از وضعیتی مشابه یھودیان بنی عوف برخوردار خواھند  -۳۳
 بود.

 ارزش بردگان ثعلبه مانند خود ثعلبه خواھند بود. -۳۴

 ھای یھودیان نیز حکم آنان را خواھند داشت. قبایل تیره -۳۵

 رود. ھیچ یک از یھودیان بدون اجازه محمد بیرون نمی -۳۶
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دار  دار خواھند بود و مسلمانان عھده ھای مربوط به خود را عھده  یھود ھزینه -۳۷
 مخارج خود خواھند بود.

باید ھمدیگر را علیه ھر کس که به جنگ آنان بپردازند، یاری دھند و  پیمانان ھم
 باید خیرخواه یکدیگر باشند و به یکدیگر نیکوکاری کنند و گناه روا ندارند.

او نیست و ستمدیده در ھر حالی باید یاری  ۀپیمان کسی بر عھد گناه ھم -۳۸
 شود.

پیمان  با مسلمان ھم یھودیان تا زمانی که مؤمنان در جنگ (با دیگران) باشند -۳۹
 ھستند.

طرفھای این پیمان باید حرمت یثرب را رعایت کنند و ھرگونه جنگ در آن  -۴۰
 ممنوع است.

ھرکس از پیمان جوار و پناھندگی کسی برخوردار است، ھمانند آن شخص  -۴۱
 حق آسیب رساندن و رفتار ناشایست با دیگران را ندارد.

اختالف و نزاعی روی دھد که ھای این پیمان، مشاجره،  ھرگاه در مین طرف -۴۲
 نگران کننده باشد، مرجع حل اختالف، خدا و رسول وی خواھند بود.

ھای پیمان باید یکدیگر را در مقابل او یاری  ھرکس به یثرب حمله کند، طرف  -۴۳
 کنند.

ھرگاه به مصالحه و آشتی فراخوانده شدند، صلح کنند. اگر آنان مسلمانان را  -۴۴
چنین حقی را بر مؤمنان خواھند داشت؛ مگر در  به چنین چیزی فرا خوانند،

 مورد آن کسی که به خاطر دین با مسلمانان بجنگد.

دار  اند، عھده ھر گروھی سھم خود را از سویی که مورد حمله قرار گرفته -۴۵
 شوند. می

یھودیان اوس اعم از خود و بردگان آنھا از ھمانند آنچه در این پیمان برای  -۴۶
 ست، برخوردار خواھند بود.دیگر یھودیان ذکر شده ا

نامه ھیچ گاه مانع مجازات و مواخذه فرد ستمگر و خطاکار نخواھد  این پیمان -۴۷
بود؛ ھرکس از شھر بیرون رود و ھر کس در مدینه بماند، در امان خواھد بود؛ 
مگر آن کسی که ستم و گناھی مرتکب شود و خدا و پیامبرش پناھگاه کسی 
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 .١رعایت بکندھستند که نیکی و تقوا را 

 نامه دوم: درسها و عبرتهای پندآموز این پیمان

 تعیین چارچوب معنی امت -۱
ای را در برداشت که بسیاری از قوانین دولتھای کنونی  نامه مبادی عام و کلی پیمان

شود و در پیشاپیش این مبادی، تعیین چارچوب مفھوم امت قرار داشت؛  را نیز شامل می
نامه ھمه مسلمانان اعم از مھاجران وانصار و ھر کس که از آنھا پس امت، در پیمان 

شود و ھمه  پیروی نماید و به آنھا بپیوندد و در کنار آنھا به جھاد بپردازد را شامل می
و این موضوع در تاریخ سیاسی جزیره عربی موضوعی  ٢شوند اینھا یک امت محسوب می

قومش را از  ج نداشت؛ زیرا پیامبر اکرمتازه بود که تا قبل از آن چنین موضوعی وجود 
شعار قبیله و پیروی از آن برحذر نمود و به شعار امت درآورد که این ملیت جدید ھر کسی 

نامه ذکر شده است که  پیمان ۲۱گرفت. چنانکه در بند  را که دین جدید را بپذیرد، در برمی
 مطلب را ذکر کرده و فرموده است: آنھا یک امت ھستند و قرآن کریم نیز این

نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ِذهِۦٓ إِنَّ َ�ٰ ﴿
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
 .]۹۲اء: ی[األنب ﴾٩٢ۡ�ُبُدونِ ٱأ

 امت را بیان نموده و فرموده است:روی و اعتدال این  ھمچنین خداوند میانه

ْ ُشَهَدآَء َ�َ َجَعۡلَ�ٰ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ َُكونُوا ٗة َوَسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱُ�ۡم أ

 لرَُّسوَل ٱُكنَت َعلَۡيَهآ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع  لَِّ� ٱ ۡلقِۡبلَةَ ٱَعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ َوَما َجَعۡلَنا 
ٰ َعقَِبۡيهِ� �ن َ�نَۡت لََكبِ  ن يَنَقلُِب َ�َ ِينَ ٱَ�ةً إِ�َّ َ�َ ِممَّ ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ ُ ٱَوَما َ�َن  �َّ َّ� 

َ ٱِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  َّ�  ِ  .]۱۴۳[البقرة:  ﴾١٤٣لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  �َّاِس ٱب
ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیغمبر بر شما گواه  رو کرده گمان شما را ملتی میانه و بی«

ای، قبله ننموده بودیم؛ مگر اینکه بدانیم چه کسی از  را که بر آن بودهای  باشد و ما قبله
چرخد و اگرچه (تغییر قبله) بس  ھای خود می نماید و چه کسی بر پاشنه پیغمبر پیروی می

بزرگ و دشوار است؛ مگر بر کسانی که خدا ایشان را رھنمون کرده باشد و خدا ایمان شما 

 .»دا نسبت به مردم بس رئوف و مھربان استگمان خ گرداند؛ بی را ضایع نمی

                                           
 .۴۷ – ۴۱، ص مجموعة الوثائق السیاسیة -١
 .۱۶۹التاریخ السیاسی و العسکری، د. علی معطی، ص  -٢
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و خداوند متعال توضیح داده است که این امت، امتی متعادل است و در مقابل 
گر را ندارد؛ بلکه امر به معروف و نھی از  قضایای زمان خود، موضع تماشاچی و نظاره

خداوند . ١دارد ھا برحذر می خواند و از زشتی ھا فرا می کند یعنی به خوبی منکر می
 فرماید: متعال می

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
 لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف بِٱ تَأ

 ِ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ � ل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلََ�َن َخۡ�ٗ

ۡ�َ�ُُهُم 
َ
 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾١١٠ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَوأ
اید؛ امر  شما (ای پیروان محمد) بھترین امتی ھستید که به سود انسانھا آفریده شده«

نمائید و به خدا ایمان دارید و اگر اھل کتاب ایمان  به معروف و نھی از منکر می
فاسق  اند؛ ولی اکثرشان بیاورند، برای آنھا بھتر خواھد بود. بعضی از آنان مؤمن

 .»باشند می
این نام و این مشخصه (امت) بر مسلمانان قبایل مختلف و نژادھای گوناگون و 
مھاجران و انصار اطالق گردید. این امت از آنجا که براساس عقیده و نه بر اساس روابط 

دھد بنابراین، از ھمدیگر دفاع خواھند  واحدی را تشکیل می ۀای، پیکر خونی و عشیره
ای واحد خواھند  م را از ظالم خواھند گرفت؛ اندیشه، احساس و قبلهکرد؛ حق مظلو

داشت و فقط در مقابل شریعت خداوندی تسلیم خواھند شد و یکی از اھداف 
نامه نیز این بود که جایگاه مسلمانان را به عنوان ملتی برگزیده و مقتدر که  پیمان

آنھا  ۀم نماید؛ چنانکه قبلکنند و پیرو یھود و نصارا نیستند، مستحک مستقل عمل می
المقدس به سوی بیت الله الحرام تغییر یافت و آنھا در نماز بعد از آنکه  نیز از بیت

خواندند، رو به کعبه نمودند؛  شانزده یا ھفده ماه به سوی بیت المقدس نماز می
کرد و برای  پیروانش را از دیگران در امور زیادی متمایز می ج ھمچنین پیامبر اکرم

داد که منظور وی مخالفت با یھودیان است؛ از آن جمله اینکه یھودیان  آنھا توضیح می
دستور داد که صحابه با کفش و موزه نماز  ج خواندند، اما پیامبر اکرم با موزه نماز می

دستور داد که  ج کردند، اّما پیامبر اکرم بخوانند و یھودیان موی سفید را رنگ نمی
 رنگ نمایند.» حنا«سر خود را با مسلمانان موھای سفید 

نیز روز عاشورا را روزه گرفت؛  ج گرفتند، پیامبر اکرم یھودیان، عاشورا را روزه می
                                           

 .۹طار، ص دستور لالمه، د. عبدالناصر ع -١
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سپس در آخرین روزھای زندگی تصمیم گرفت تا برای مخالفت با یھودیان، عالوه بر 
 .١عاشورا روز تاسوعا را ھم روزه بگیرد

ضع نمود که براساس آن نباید ھمچنین آن حضرت برای مسلمانان قانونی و
ھرکس خود را مشابه و ھمانند «مسلمانان با دیگران مشابھت اختیار بکنند و فرمود: 

خود را مشابه یھودیان «ود: ھمچنین فرم .٢»شود قومی بکند، از ھمان قوم محسوب می
باشند که مسلمانان باید از دیگران جدا  و احادیث زیادی بیانگر این مطلب می .»نکنید

و مشخص و برتر باشند و شکی نیست که تشبه و تقلید از دیگران با افتخار به ھویت 
 باشد. خود و برتر دانستن خود متضاد می

 کند؛ پس اما این فرق و برتر دانستن مانعی میان مسلمانان و دیگران ایجاد نمی
ای دارد و ھر کس ھر وقت بخواھد،  کیان جماعت اسالمی آغوش گشاده و قابل توسعه

 .٣تواند به آن بپیوندد می
نامه، یھودیان را بخشی از شھروندان دولت اسالمی و عناصری از  ھمچنین پیمان

نامه گفته شد: از یھودیان ھرکس از ما پیروی کند  آن شمرده است. بنابراین، در پیمان
و ھمدردی ما برخوردار خواھد بود و نباید به آنھا ستم شود، یا کسانی علیه  از یاری

 .)۱۶آنان ھمدست شود. (بند 
) و بعد از آن بیشتر توضیح داده شد که در آن تصریح ۲۵سپس این حکم در بند (

و بدین وسیله اسالم  ....»عوف امتی از مؤمنان ھستند  یھودیان بنی«شده است که: 
کنند، شھروند خود شمرده  ل کتابی که در کنار مسلمانان زندگی میآن دسته از اھ

ھای خود پایبند باشند، آنان را امتی از  است و تا وقتی که به مسئولیتھا و وظیفه
نامه  مؤمنان دانسته است؛ پس اختالف و تفاوت دین، براساس مفاد و احکام پیمان

 .٤شود سبب محرومیت از حقوق شھروندی نمی
 
 

                                           
 .۲۹۳، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 ھمان. -٢
 ھمان. -٣
 .۳۷، ص ۱نظام الحکم، ظافر القاسمی، ج  -٤
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 و پیامبرش باالترین مرجع ھستندخدا  -۲
دانست و  ج نامه حق، قضاوت در تمامی امور مدینه را از آن خدا و پیامبرش پیمان

ھرگاه شما در «) بیان نمود که در آن آمده است: ۲۳مرجع حل اختالف را در بند (
چیزی اختالف کردید، برای حل آن اختالف باید به خدا و محمد مراجعه نمود و 

تأکید بر سلطه و قدرت باالی دینی است که بر مدینه حکمفرما بود و حکمت آن، 

 .١»دانست را رئیس حکومت می ج پیامبر اکرم
گانه یعنی مقننه؛ قضائیه و مجریه را مشخص کرده  پس پیمان نامه منبع قوای سه

خواست اوامر و دستورھای خدا را از  است که خدا و پیامبر وی ھستند و پیامبر می
 ت جدید خود اجرا نماید.طریق دول

تحقق حاکمیت خدا بر زندگی مردم، یعنی نھایت بندگی و عبادت را برای خدا 
 گردد؛ شود ودین برپا نمی انجام دادن و بدون تحقق حاکمیت خدا، توحیدمحقق نمی

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می

ۡيُتمُ  ۦٓ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ ﴿ ۡسَماٗٓء َسمَّ
َ
ٓ أ نَزَل إِ�َّ

َ
ٓ أ ا نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ٓ أ ُ ٱوَها بَِها  �َّ

ٓ إِيَّاهُۚ َ�ٰلَِك  ۡ�ُۡ�مُ ٱِمن ُسۡلَ�ٍٰن� إِِن  �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ِ أ َوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
 .]۴۰وسف: ی[ ﴾٤٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱأ
پرستید، چیزی جز اسمھائی نیست که شما و  از خدا می این معبودھایی که غیر«

اید. خداوند حجت و برھانی برای (خدا نامیدن) آنھا نازل  پدرانتان آنھا را خدا نامیده
نکرده است. فرمانروایی از آن خدا است و بس. خدا دستور داده است که جز او را 

 .» دانند نپرستید، این است دین راست و ثابت، ولی بیشتر مردم نمی
حکم و فرمان حق در ربوبیت و عقاید و عبادات و معامالت، فقط از خدای «یعنی 

نماید و ھیچ  یگانه است و او این را به ھر کس از پیامبرانش که برگزیند، وحی می
انسانی با فکر و خواسته و با عقل و استدالل و اجتھاد و درست پنداشتن چیزی با 

د؛ پس این قاعده اساس دین خداست که از طریق ھمه تواند حکم کن دیدگاه خود نمی
 .٢»نھا و مکانھا در آن تأثیری نداردپیامبران اعالم شده است و اختالف و تفاوت زما

ھدف از نزول قرآن کریم این بود تا عبودیت و حاکمیت را فقط برای خدا محقق 

                                           
 .۱۰۲التاریخ السیاسی و الحضاری، السید عبدالعزیز، ص  -١
 .۳۰۹، ص ۲تفسیر المنار، ج  -٢



 ٦٩٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 د:فرمای نماید؛ خداوند متعال می

﴿ ٓ ا ٓ  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱ إَِ�َۡك  أ َ ٱ ۡ�ُبدِ ٱفَ  ۡ�َقِّ ٱب َّ�  ُ ِ  ٢ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ َّ�ِ �َ

َ
 ّ�ِينُ ٱ�

ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ْ ٱ �َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
َ
ِ ٱأ ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ

َ ٱإِنَّ  َ ٱا ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� مَ  �َّ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ
ارٞ   .]۳-۲[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

ایم  حق و حقیقت است، بر تو فرو فرستاده ۀ(ای پیغمبر) ما این کتاب را که در برگیرند«
خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خالص گردان. ھان! تنھا طاعت و عبادت 
خالصانه برای خدا است و بس. کسانی که جز خدا دوستان و یاوران دیگری را بر 

داوند کنیم؛ مگر بدان خاطر که ما را به خ گیرند،(می گویند) ما آنان را پرستش نمی می
چیزی که در آن اختالف دارند،  ۀنزدیک گردانند. خداوند روز قیامت میان ایشان دربار

 .»کند داوری خواھد کرد؛ خداوند دروغگوی کفر پیشه را ھدایت و رھنمود نمی
 فرماید: و خداوند متعال می

﴿ ٓ ا ٓ  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱ إَِ�َۡك  أ َرٮَٰك  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ۚ ٱبَِمآ أ ُ َوَ� تَُ�ن  �َّ

 .]۱۰۵[النساء:  ﴾١٠٥ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما
ایم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده  ما کتاب به حق بر تو نازل کرده«

 .»است، داوری کنی و مدافع خائنان مباش
باشد، تطبیق و  می طور که محقق ساختن بندگی خدا، ھدف نزول قرآن پس ھمان

الھی است و ھمان طور که عبادت براساس  ۀاجرای حاکمیت نیز از اھداف این برنام
گیرد، ھمچنین شایسته نیست که حکمی برخالف شریعت و قانونی که  وحی انجام می

 .١نازل شده است، صادر شود
محقق ساختن حاکمیت، یعنی تمکین و فراھم نمودن زمینه برای عبودیت و 

 اند. ؛ ھدفی که انسان و جن برای آن آفریده شدهبندگی
 فرماید: خداوند متعال می

نَّ ٱ ُت َوَما َخلَقۡ ﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  .]۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ
 .»ام ھا را جز برای پرستش خود نیافریده ھا و انسان من جن«

                                           
 .۴۳۳، ص ۱الحکم و التحاکم فی خطاب الوحی، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٩٦

 

ساکنان مدینه از جمله نامه به وجود قدرت قضایی اعلی که  یھودیان در این پیمان
 .)۴۲یھودیان به آن مراجعه خواھند کرد، اقرار کردند. (بند شماره 

البته یھودیان به مراجعه نمودن به قضاوت اسالمی تنھا زمانی پایبند بود که میان 
 آمد. آنان و مسلمانان اختالفی به وجود می

ٓ  َعلَۡيِهمۡ  َناَوَ�َتبۡ ﴿ نَّ  �ِيَها
َ
ِ  �َّۡفَس ٱ أ ِ  ۡلَعۡ�َ ٱوَ  �َّۡفِس ٱب نَف ٱوَ  ۡلَعۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نِف ٱب

َ
ُذنَ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ 

 ِ ُذنِ ٱب
ُ
نَّ ٱوَ  ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب َق بِهِ  ۡ�ُُروحَ ٱوَ  لّسِ ُ  ۦقَِصاٞصۚ َ�َمن تََصدَّ اَرةٞ �َّ َوَمن لَّۡم  ۥۚ َ�ُهَو َكفَّ

نَزَل 
َ
ُ ٱَ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ٰلُِمونَ ٱفَأ  .]۴۵[المائدة:  ﴾٤٥ل�َّ

شود) و چشم  و در (تورات) بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان (کشته می«
شود) و گوش در برابر  شود) و بینی در برابر بینی (قطع می در برابر چشم (کور می

شود) و سائر جراحتھا،  شود) و دندان در برابر دندان (کشیده می گوش (بریده می
گردد و کسی که  کسی آن را ببخشد، این کار باعث بخشش او می قصاص دارد و اگر

 .»روند بدانچه خداوند نازل کرده است، حکم نکند، او وامثال او ستمگر به شمار می
ھای این  آن را بیان داشته است، ھرگاه در میان طرف ۴۲ ۀنامه که ماد و با این پیمان

کننده باشد، مرجع حل اختالف،  پیمان مشاجره، اختالف و نزاعی روی دھد که نگران
دارای سلطه و قدرت قضایی و  ج خدا و محمدخواھند بود. بدین وسیله پیامبر اکرم

کردند و رسمًا رئیس دولت گردید  گردید که ھمه باید به او مراجعه می مرکزی بزرگی می
 ریاست قوای سه گانه را به عنوان پیامبر خدا که مکلف به رساندن ج و پیامبر اکرم

شریعت خدا و تفسیر کالم خدا بود، به عھده گرفت و قدرت اجرایی را به عنوان پیامبر و 
حاکم و رئیس دولت به دست گرفت. آن حضرت ریاست دولت را براساس نصوص پیمان 

 .١ھای مختلف موجود در مدینه به عھده داشت نامه و به اتفاق گروه

 قلمرو دولت -۳
طرفھای این پیمان باید حرمت یثرب را «پیمان نامه آمده است که:  ۴۰ ۀدر ماد

رعایت نمایند و ھرگونه جنگ در آن ممنوع است و باید از قطع درختان و شکار 
پرندگان آن جلوگیری شود؛ پس وقتی در مورد درختان و پرندگان چنین دستوری 

م خواھند بود. خالصه ھا به طریق اولی محفوظ و محتر ھا و مال صادر گردید؛ جان

                                           
 .۴۲۰التکوین الی التمکین، ص دولة الرسول من  -١



 ٦٩٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ھای دولت تعیین گردید که آنھا یک امت ھستند و  نامه، نشانه اینکه در این پیمان
کنند و ایشان  قلمرو آنھا مدینه است و رئیس دولتشان محمد است که به او مراجعه می

 نماید. طبق آنچه خدا نازل نموده است، حکم می
ز آنجا نیز گسترش یافت بنابراین، باید قلمرو دولت اسالمی از مدینه آغاز گردید و ا

ھا و ھرج ومرج به آن راه نداشته باشد و صلح و امنیت  شد که آشفتگی مرزی تعیین می
اصحاب و یاران خویش را مأمور  ج در آنجا فراگیر و حاکم گردد. بنابراین، پیامبر اکرم

حدود مدینه از نمود تا حدود و ثغور و مرزھای مدینه را مشخص نمایند و بدین صورت 
شرق و غرب دو منطقه سنگالخ و از طرف شمال جبل ثور و از ناحیه جنوب، جبل 

 نمیر تعیین گردید.
مدینه پایتخت و قلمرو اصلی اسالم قرار گرفت، اما با گسترش فتوحات و وارد شدن 

قلمرو اسالم به تدریج گسترش یافت و مساحت وسیعی را از  ۀملتھا در اسالم، دایر
اطلس و مناطقی از غرب اروپا و جنوب آن و مناطق وسیعی از غرب آسیا و  اقیانوس

جنوب آن تا بخش عظیمی از چین و روسیه شرقی و تمام شمال آفریقا و مرکز آن را فرا 
 .١گرفت

قلمرو دولت اسالمی باز است وبه مرزھای جغرافیای و  ۀتا عصر حاضر نیز دامن
پایتخت اسالم است و حکومت اسالمی گردد و مدینه ھمچنان  سیاسی محدود نمی

چنانکه خداوند متعال  کره زمین را فرا گیرد؛ ۀگسترش خواھد یافت تا اینکه ھم
 فرماید: می

ْ ٱ لَِقۡوِمهِ  قَاَل ُموَ�ٰ ﴿ ِ  ۡسَتعِيُنوا ِ ٱب ْۖ ٱوَ  �َّ ٓوا �َض ٱإِنَّ  ۡصِ�ُ
َ
ِ يُورُِ�َها َمن �ََشآُء ِمۡن  ۡ� َّ�ِ

 ِ  .]۱۲۸[األعراف:  ﴾١٢٨لِۡلُمتَّقِ�َ  ۡلَ�ٰقَِبةُ ٱوَ  ۦۖ ِعَبادِه
گمان خدا زمین را  موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جوئید و شکیبایی کنید؛ بی«

کند که خود بخواھد و سرانجام از آن پرھیزگاران  به کسانی از بندگان خود واگذار می
 .»است

گردد و برای  را شامل می ھا امت نیز مفھوم گسترده و وسیع دارد که تمامی گروه
ھیچ کس مانعی برای وارد شدن به آن وجود ندارد تا از این طریق جوامع انسانی دین 
الھی را بپذیرند و به آن گرایش پیدا نمایند. دولت اسالمی نیز رسالتی جھانی دارد و 

                                           
 .۴۱۱دولة الرسول من التکوین الی التمکین، ص  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٩٨

 

ای دارد و قلمرو این دولت فراگیر،  ھر فردی از فرزندان سرزمین الھی در آن بھره
 .١یابد سط جھاد توسعه میتو

 آزادیھا و حقوق انسان -۴
ھای آن و  در ترتیب ماده ج نامه به روشنی بر نبوغ و مھارت پیامبر اکرم پیمان

نامه،  ھا و بندھای پیمان نماید. ماده تعیین روابط طرفھای پیمان با یکدیگر، داللت می
ع مدینه در آن وقت را مرتبط، جامع و مانع بودند و صالحیت بھبود بخشیدن به اوضا

داشتند و در میان آن بندھایی است که عدالت مطلق و مساوات کامل بین انسانھا را 
نماید و حاوی این موضوع است که انسانھا به ھر رنگ و زبان و دینی که  محقق می
. استاد محمد سلیم ٢بایست از تمامی حقوق انسانی و آزادی برخوردار باشند باشند، می

نامه درج شده بود، اغلب در نظامھای  مبادی و اصولی که در پیمان«گوید:  العّوا می
ھا به اھمیت اولین  شود و مردم بعد از قرن مختلف حکومتی تا به امروز به آن عمل می

اند و در قوانین مدنی از  تدوین نموده است، پی برده ج سیاسی که پیامبراکرم ۀعھدنام
 .٣کنند آن استفاده می

نامه این بود که آزادی عقیده؛ عبادت و حق امنیت، محفوظ و  مفاد پیمانیکی از 
محترم خواھند بود؛ پس آزادی دینی تضمین شده است و مسلمانان به دین خود و 

 فرماید: خواھند نمود؛ خداوند می یھودیان به دین خودشان عمل

َ  ّ�ِيِن� ٱ ِ�  إِۡكَراهَ  َ�ٓ ﴿ ۚ ٱِمَن  لرُّۡشدُ ٱقَد تَّبَ�َّ ِ ِ  ۡلَ�ّ ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤِمۢن ب َّ� 
ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  ۗ وَ  نفَِصامَ ٱَ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب ُ ٱلََها : ۀ[البقر ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ

۲۵۶[. 
اجبار و اکراھی در قبول دین نیست؛ چراکه ھدایت و کمال از گمراھی و ضالل مشخص «

ترین  براین، کسی که از طاغوت نافرمانی کند و به خدا ایمان بیاورد، به محکمشده است بنا

 .»تدستاویز درآویخته است که اصًال گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا اس
نامه این بود که به کسانی که با این اصل مخالفت نمایند یا  یکی دیگر از مفاد پیمان

که آنان را مجرم خواھند شناخت؛ ھمچنین این قاعده را بشکنند، ھشدار داده بود 

                                           
 .۴۲ھمان، ص  -١
 .۴۲۰ھمان، ص  -٢
 .۶۵، ص النظام السیاسی للدولة االسالمیة -٣



 ٦٩٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

نامه بر محقق ساختن عدالت میان مردم و محقق نمودن اصل برابری تأکید  پیمان
 کرده است.

بنابراین، بر دولت اسالمی الزم بود که میان مردم عدالت ایجاد کند و زمینه و راه 
ه ممکن بدون تحمل ترین را ھا را فراھم نماید تا به آسان حق خواھی و حق طلبی انسان

 .١ای، به حق خود نائل آیند رنج و مشقتی و یا صرف ھرگونه ھزینه
اسالم، حاکمان را موظف ساخته است که بین مردم بدون اینکه برای آنان رنگ و 
زبان و وطن و اوضاع اجتماعی اھمیتی داشته باشد، به عدالت رفتار نمایند؛ پس اسالم 

کند و در این داوری  نماید و به حق حکم می میبین دو طرف براساس عدالت رفتار 
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می صاحب حق و یا نژاد ودین اھمیتی ندارد؛

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ِ ِ ُشَهَدآَء ب ِٰمَ� ِ�َّ ْ قَ�َّ اُن  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  ۡلقِۡسِط� ٱَءاَمُنواْ ُكونُوا

 َ� َّ�
َ
� ٰٓ ْۚ قَۡوٍ� َ�َ ْ ٱۡعِدلُوا ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ۡعِدلُوا

َ
ْ ٱُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ ۢ بَِما  �َّ َخبُِ�

 .]۸[المائدة:  ﴾٨َ�ۡعَملُونَ 
ای مؤمنان بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواھی «

دادگری کنید که دھید و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید. 
گاه از ھر آن چیزی  دادگری به پرھیزگاری نزدیک تر است. ازخدا بترسید که خدا آ

 .»دھید است که انجام می
یعنی کینه و دشمنی با قومی نباید شما را وادار نماید تا بر آنھا ستم روا دارید و 

مایید و به آنھا پروا رفتار ن ھمچنین دوستی قومی نباید شما را وادار کند تا با آنان بی
 .٢گرایش یابید

 بواالعلی مودودی در ذیل این آیه:استاد ا

﴿ ٰ نَزَل  ۡسَتقِمۡ ٱوَ  ۡدُعۖ فَٱ لَِك فَلَِ�
َ
ۡهَوآَءُهۡمۖ َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ

َ
ِمۡرَتۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ

ُ
ُ ٱَكَمآ أ َّ� 

ۡعِدَل بَۡيَنُ�ُمۖ 
َ
ِمۡرُت ِ�

ُ
ُ ٱِمن كَِ�ٰٖب� َوأ ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم  �َّ

َ
ٓ أ َر�َُّنا َوَر�ُُّ�ۡمۖ َ�َا

َة بَ  ۡعَ�ٰلُُ�ۡمۖ َ� ُحجَّ
َ
ُ ٱَوَ�ۡيَنُ�ُمۖ  ۡيَنَناأ ۖ �َ�ۡهِ  �َّ [الشوری:  ﴾١٥لَۡمِص�ُ ٱَ�َۡمُع بَۡيَنَنا

۱۵[. 

                                           
 .۵۸النظام السیاسی فی االسالم، ابی فارس، ص  -١
 .۵۲ھمان، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٠

 

تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الھی دعوت کن) و آن گونه که به تو فرمان «
ھای ایشان پیروی مکن و بگو  ھا و ھوس است، ایستادگی کن و از خواست داده شده

من به ھر کتابی که از سوی خدا نازل شده باشد، ایمان دارم و به من دستور داده 
شده است که در میان شما دادگری کنم، لذا خدا، پروردگار ما و پروردگار شما است. 

ای  ت. میان ما و شما خصومت و مجادلهاعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما اس

 .»نیست؛ خداوند ما را جمع خواھد کرد و بازگشت به سوی اوست
یعنی مأمور به انصاف و عدالت ھستم نه دشمنی؛ پس من این «گوید:  چنین می

گونه نیستم که برای کسی تعصب ورزم یا بر ضد کسی تعصب داشته باشم و ارتباط 
باشد با ھمه یکسان و برابر خواھد بود. پس من یاور  می من که براساس عدالت و انصاف

ھر آن کسی ھستم که حق به جانب او باشد و طرف مقابل کسی ھستم که حق بر ضد 
او باشد ودر دین من ھیچ فردی، ھر کس که باشد، دارای امتیازاتی نیست و حقوق 

قوم، نزد من  خویشاوندان من از کسانی که فامیل من نیستند، بیشتر نیست و بزرگان
ترھا از آن برخوردار نباشند و شرافتمندان و افراد عادی نزد  امتیازاتی ندارند که کوچک

من برابر ھستند؛ پس حق برای ھمه حق و گناه و جنایت نیز برای ھمه گناه و جنایت 
گردد. حرام برای ھمه حرام و حالل برای ھمه حالل است و فرض نیز  محسوب می

 .١حتی خودم از تبعیت و فرمانبری قانون الھی مستثنی نیستم برای ھمه فرض است.
ھایی که  تربیت جامعه مسلمان و آماده کردن آن برای رھبری جامعه انسانی با ویژگی

برنامه تربیتی آن در بردارد، به قانون عدالت اھمیت خاصی قائل است و بر این است تا 
شود؛ زیرا اگر تمامی افراد جامعه احساس عدالت میان افراد، گروھھا، امتھا و ملتھا برپا 

 فرماید: عدالت نمایند، این امر پشتیبانی قوی برای رھبری خواھد بود. خداوند متعال می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ِٰمَ� ب ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا وِ  ۡلقِۡسِط ٱَءاَمُنوا

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َ�َ ُشَهَدآَء ِ�َّ

يۡنِ ٱ ۡقَر�َِ�ۚ ٱوَ  ۡلَ�ِٰ�َ
َ
ۡو فَقِٗ�� فَ  ۡ�

َ
ُ ٱإِن يَُ�ۡن َغنِيًّا أ ۡوَ�ٰ بِِهَماۖ فََ� تَتَّبُِعواْ  �َّ

َ
ن  لَۡهَوىٰٓ ٱأ

َ
أ

 ُ ْۚ َ�ۡعِدل ْ ۥٓ �ن تَۡلوُ  وا ۡو ُ�ۡعرُِضواْ فَإِنَّ  ا
َ
َ ٱأ  .]۱۳۵[النساء:  ﴾١٣٥َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ�� �َّ

عدل و انصاف بکوشید  ۀدادگری پیشه سازید و در اقاماید،  ای کسانی که ایمان آورده«
و به خاطر خدا شھادت دھید؛ ھرچند که شھادتتان به زیان خودتان یا پدر ومادر و 

شود، دارا یا نادار باشد  خویشاوندان باشد. اگر کسی که به زیان او شھادت داده می

                                           
 .۲۰۲، ص ة االسالمیةالحکوم -١



 ٧٠١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ید که منحرف خداوند از ھر دوی آنان بھتر است؛ پس از ھوا و ھوس پیروی نکن
گردید و اگر زبان از ادای شھادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، خداوند از  می

گاه است آنچه می  .»کنید، آ
نماید تا  مسلمان را موظف و مکلف می ۀاین نص قرآنی به صراحت، رھبر جامع

 ترین صورت و وضعیت، محقق نمایند؛ پس عدالت امری است که او عدالت را به کامل
ھا اعم از خویشاوندان یا بیگانگان به طور مساوی  بایست آن را در بین تمامی گروه می

ھمه افراد و گروھھای » کونوا«فرماید:  برقرار نماید و این دستور خداوندی که می
گرداند که خود به  جامعه مسلمان را در ھر جای زمین خدا که باشند، موظف می

عدالت در  ۀبرنام ۀبر اجرای آن ملزم کنند و برای اقامعدالت پایبند باشند و دیگران را 
مبالغه، اشاره به  ۀبا صیغ» قوامین« ۀزندگی به پا خیزند و آماده شوند؛ چنانکه کلم

جامعه مسلمان  ۀھای عدالت است که این کار وظیف برخاستن برای برپایی نشانه
ھای  ، برای تحکیم پایهباشد که باید با تمام قدرت و توان مادی و روحی و با جدیت می

 عدالت اجتماعی به پا خیزد.
نماید و  مسلمان است که در آن به عدالت تشویق می ۀقرآن، قانون اساسی جامع

داند؛ بلکه قرآن به درون و ضمیر انسانھا  زندگی منحصر نمی ۀفقط این امر را در دامن
عاطفه و احساس، تسلیم عدالت در برابر  ۀگوید که نباید در اقام پردازد و به او می می

 ۀشود و نه از ثروت کسی ونه از فقر کسی متاثر بشود و قرآن به ھیچ وجه برای جامع
پسندد که عدالت را در حق ثروتمند چون ثروت دارد به اجرا درنیاورد و یا  مسلمان نمی

 بر فقیر ستم بشود و ... .
نفس تن در دھد و ھای  مسلمان به خواسته ۀھمچنین از دیدگاه قرآن اینکه جامع

در برابر احساسات و عواطف تسلیم شود، امری ناپسند است؛ چراکه در این صورت آنان 
 تابند. گردند و از حق روی می ازعدالت دور می

ترین صورت ترسیم گردیده  ای دیگر نیز تصویر اقامه عدالت به کامل ھمچنین در آیه
گانه دوست و دشمن؛ خویشاوند و بی نماید که در موازین عدالت، باید  است و تأکید می

 فرماید: برابر باشند؛ پس می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ِ ُشَهَدآَء ب ِٰمَ� ِ�َّ ْ قَ�َّ اُن  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  ۡلقِۡسِط� ٱَءاَمُنواْ ُكونُوا

 ْۚ �َّ َ�ۡعِدلُوا
َ
� ٰٓ ْ ٱقَۡوٍ� َ�َ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ وَ  ۡعِدلُوا

َ
ْ ٱُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ ۢ بَِما  �َّ َخبُِ�

 .]۸[المائدة:  ﴾٨َ�ۡعَملُونَ 



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٢

 

ای مؤمنان، بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواھی «
دھید و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید. دادگری کنید که 

گاه از ھر آن چیزی تر است؛  دادگری به پرھیزگاری نزدیک ازخدا بترسید که خدا آ

 .»دھید است که انجام می
(باشید) عدالت را طبیعت و سرشت مردمان » کونوا«خطاب در اینجا  ۀپس شیو

انسانی مشروط به اجرای آن  ۀدھد. عدالتی که رھبری جامع مسلمان قرار می ۀجامع
اند تا در  برعھده گرفتهاست؛ چراکه این جامعه بزرگ مسلمان است که پرچم عدالت را 

، اما نوع دستور، در دوآیه با ھم فرق دارند؛ فرقی که مواضع ١زندگی مردم اجرا نمایند
و جاھای مختلف عدالت را با شمردن آن به عنوان اصلی از اصول رسالت جاودان و 

 ۀگیرد، جمع نموده است؛ پس در آی آخرین رسالت که تمامی امور زندگی را فرا می

َها ﴿جامعه مسلمان را با بیان بھترین صفت آن مورد خطاب قرار داده است؛  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

 ْ تا به عدالت برخیزد، گرچه در اجرای عدالت انگیزه دوستی و خویشاوندی را  ﴾َءاَمُنوا
زیر پا بگذارد و در آیه دوم جامعه را با عنوان و نشانه بزرگ آن، که ایمان است، مورد 

ار داده است تا به اجرای عدالت برخیزد، گرچه اجرای عدالت باعث شود تا خطاب قر
و نھایتًا ھر دو آیه  ٢توزانه زیر پا گذاشته شوند عواطف و احساسات دشمنی و کینه ۀھم

مسلمان به  ۀکنند که عبارت است از: راھنمایی کردن جامع یک مطلب را تأکید می
 صورت قاطع وجدی برای اجرای عدالت.

حی آمده است که برخی نامه، نصوص صری ورد اصل برابری و مساوات در پیماندر م
 عبارتند از:

ترین فرد  حق اعطای امان نامه: این حق برای ھمه یکسان است؛ حتی پایین
تواند به ھر کس که بخواھد، امان دھد؛ مؤمنان فقط دوستان و حامیان  مسلمان می

 تاریھا و مشکالت یار و یاور یکدیگر باشند.یکدیگرند نه دیگران و اینکه آنان در گرف
اصل مساوات و برابری یکی ازمبادی کلی و عمومی است که اسالم آن را تثبیت و 
برقرار نمود و از مبادی و اصولی است که در ساختار جامعه اسالمی نقش مھمی دارد؛ 

ر قرآن ھایی که د حتی قوانین عصر حاضر نیز بر آن تأکید کرده است و از جمله آیه

                                           
 .۱۴۴ – ۱۴۲، ص ۳ج محمد رسول الله،  -١
 .۱۴۵ – ۱۴۴ھمان، ص  -٢
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 باشد: مورد آمده است، این آیه میکریم در این 

َها ﴿ ُّ�
َ
ْۚ  �َّاُس ٱَ�ٰٓ� نَ�ٰ وََجَعلَۡ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�بَآ�َِل ِ�ََعاَرفُوٓا

ُ
إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن ذََكرٖ َوأ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�ۡمۚ إِنَّ  �َّ

َ
َ ٱ�  .]۱۳[الحجرات:  ﴾١٣َعلِيٌم َخبِ�ٞ  �َّ

ایم وشما را تیره تیره و قبیله قبیله  ای مردمان، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریده«
ترین شما  ترین شما نزد خدا، متقی گمان گرامی ایم تا ھمدیگر را بشناسید. بی نموده

گاه و باخبر است  .»است، خداوند مسلمًا آ
گاه باشید «فرمود:  ج و پیامبر خدا پروردگارتان یکی است و پدرتان نیز ای مردم آ

یکی است. ھان! عرب بر عجم فضیلتی ندارد و عجم بر عربی نیز فضیلتی ندارد و نه 

 .١»تی دارد مگر به تقوا و پرھیزگاریسرخ بر سیاه و نه سیاه بر سرخ فضیل
ترین اصولی بود که در گذشته موجب گردید ملتھای  بدون تردید، این اصل از مھم

توان گفت: این اصل، منبعی از منابع قدرت مسلمانان  اسالم بگروند؛ پس میزیادی به 
 .٢گردید صدر اسالم محسوب می

امور زندگی  ۀالبته منظور از برابری در اینجا (برابری کلی) بین تمامی مردم در ھم
دھند و آن را عدالت  خوردگان فریاد آن را سر می نیست، آن گونه که برخی فریب

؛ ٤ھا ھدفی است از اھداف آفرینش یرا اختالف و تفاوت استعدادھا و توانایی؛ ز٣نامند می
بلکه منظور از مساوات و برابری اسالمی که شریعت به آن فراخوانده است، مساواتی 

بایست از شرایط یکسان برخوردار باشند، اّما در  است که در آن اوضاع وشرایط ھمه می
؛ پس مساوات یعنی برابری در رفتار با ٥حاالت به طور مطلق مورد نظر نیست ۀھم

مردم و برابر بودن آنھا در برابر شریعت و قضاوت و سایر احکام اسالمی وحقوق عمومی 
 .٦بدون در نظرگرفتن نژاد یا جنس یا رنگ و یا ثروت و مقام و ... 

عجم؛ سیاه و سفید از نظر  تمامی مردم اعم از حاکم و محکوم؛ مرد و زن؛ عرب و

                                           
 .۴۱۱، ص ۵مسند االمام احمد، ج  -١
 .۳۸۵مبادی نظام الحکم فی االسالم، عبدالحمید متولی، ص  -٢
 .۶۲۴، ص ۱اسسھا، میدانی، ج االخالق االسالمیة و -٣
 .۱۷۹فلسفه التربیة االسالمیة، ماجد الکیالنی، ص  -٤
 .۱۱۶ورالدین، ص مبادی علم االدارة، محمد ن -٥
 .۴۶۳فقه التمکین، د صالبی، ص  -٦
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ھایی را که به سبب جنس و رنگ و یا نسبت و طبقه  اسالم برابر ھستند و اسالم تفاوت
و حکام و رعیتھا وجود داشت، لغو نمود و آنھا را فاقد اعتبار دانست بنابراین، اولین 

 نمود که دولت اسالمی برای تطبیق و اجرای این اصل، میان مردم فعالیت و تالش می
 توان آن را این گونه خالصه کرد: می

ل در نزد خداوند : اصل مساوات، امری عبادی است که اجراکنندگان این اصالف
 گیرند. پاداش می

ای، نژادی، قومی،  ھای طبقاتی، عرفی، قبیله: لغو نمودن اعتبارات و ارزشب
برد و قرار  وطنی، اقلیمی و سایر شعارھایی که اصل مساوات و انسانیت را از بین می

 دادن معیار الھی برای برتری که تقواست.
ھا و : رعایت کردن اصل تعادل و تساوی فرصتھا؛ یعنی، برخوردار شدن از فرصتج

 ۀامکانات برای تمامی قشرھای جامعه یکسان است و ھر یک از افراد جامعه به انداز
 نماید. توان و کفایت و استعداد و قدرت وتولیدش از آن استفاده می

بین آن دو را در برداشت  ۀنامه، لوازم قانونی و اداری افراد و دولت و رابط د: پیمان
ھای زندگی را  و قرآن نیز با نزول تدریجی در طی ده سال برای مسلمانان، برنامه

ھای  جامعه و احکام حالل و حرام و پایه نمود و اصول حکم و سیاست و امور ترسیم می
کرد و  دادخواھی و قواعد عدالت و قوانین داخلی و خارجی دولت مسلمان را بیان می

کرد و استحکام  نمود و سنت رسول الله آن را پشتیبانی می  ھای آن را تثبیت می پایه
 داد. بخشید و آن را به طور مفصل شرح و توضیح می می

شود  اصول کلی در ترتیبات قانونی است و از معاھداتی شمرده می نامه، حامل پیمان
ارتباط مسلمانان را با بیگانگانی که در کنار آنھا اقامت دارند، تعیین و  ۀکه نحو

نماید؛ چنانکه در این عھدنامه تسامح و عدالت ومساوات تا حد زیادی  مشخص می
دیشیم که این اولین پیمان رعایت شده است و به خصوص اگر با این نگرش به آن بین

 ۀگردد که در گذشت شود و در میان اقوامی اجرا می  نامه اسالمی است که ثبت می
اند و وجود خود را جز از راه غلبه و  ای بوده نزدیک و قبل از اسالم، اسیر تعصبات قبیله

چیرگی و مسلط شدن بر دیگران و خوردن حقوق دیگران و اموالشان احساس 
گردد که امروزه آن را  این عھدنامه شامل بسیاری از مفاھیم تمدنی می ١کردند نمی

                                           
 .۳۰تا  ۲۹، د. محمد فیض الله، ص عبر من الجھاد النبوی فی المدینة صور و -١



 ٧٠٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .١نامند حقوق بشر می

 سوم: یهودیان در مدینه
ھای روشنی وجود داشت که بر صدق حقانیت برای یھودیان دالیل قاطع و حجت

نمود، اما وجود این دالیل جز عناد و دشمنی و استکبار  داللت می ج رسالت پیامبر اکرم
ورزی چیزی در آنھا نیفزود. از صفیه بنت حیی بن اخطب روایت است که گفت:  کینهو 

 تر بودم؛ ھمچنین نزد عمویم ابویاسر. من از ھمه فرزندان پدرم نزد وی محبوب
عمر و بن عوف  بنی  به مدینه وارد شد و در قبا میان قبیله ج وقتی که پیامبر اکرم

ن اخطب و عمویم ابویاسر بن اخطب نزد ایشان اقامت گزید، فردای آن روز پدرم حیی ب
حال و افتان و خیزان برگشتند.  رفتند و تا غروب بر نگشتند. بعد از غروب، خسته و بی

من ھمانند ھمیشه به سوی آنھا دویدم. به خدا سوگند که ھیچ یک از آنھا به من توجه 
فت: او ھمان است؟ نکرد و سخت ناراحت بودم. از عمویم ابویاسر شنیدم که به پدرم گ

 گفت بله. به خدا سوگند، خودش بود. پدرم گفت: پس نسبت به او چه احساسی داری؟
بنابراین،  .٢گفت: به خدا سوگند تا وقتی که زنده ھستم، دشمنی او را در دل دارم

یھودیان را که براساس خود بزرگ بینی و  ۀآنان از آنجا که دین اسالم، آئین و عقید
دانست و آنان منافع خود را در  تحقیر دیگران جز یھودیان استوار بود، پوچ و باطل می

دیدند؛ چراکه اسالم آمده بود و مردم را به عقیده توحید و یگانه پرستی فرا  خطر می
مساوات و برابری  خواند، اما آنھا معتقد بودند که عزیر پسر خداست؛ اسالم فریاد می

داد و ھیچ ملتی را از ملتی دیگر و ھیچ گروھی را از گروھی  ھا را سر می میان انسان
خدا بودند و  ۀدانست؛ در حالی که از دیدگاه یھود، فقط آنان ملت برگزید دیگر برتر نمی

دانستند و عالوه بر آن به بندھای پیمان نامه پایبند  ھا برتر می خدا را از دیگر ملت
 .٣و رسالت او اقدام نمودند ج نماندند و به تردید افکنی در نبوت پیامبر اکرم

را دچار مشکل  ج کردند تا پیامبر اکرم ھای زیادی را مطرح میھمچنین پرسش
ھا و از دیگر فعالیت ٤نمایند و مؤمنان را فریب دھند و امور را بر ایشان مشتبه گردانند

                                           
 .۲۶۱صحابته، جمل، ص ھجرة الرسول و -١
 .۵۱۹ – ۵۱۸، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 .۳۱، ص ۱الصراع مع الیھود، محمد ابوفارس، ج  -٣
 .۴۶ – ۳۱ھمان، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٦

 

 توان به امور ذیل اشاره کرد: می و اقدامات آنان

 تالش یھودیان برای ایجاد شکاف و دو دستگی در جبھه داخلی  -۱
وقفه و مستمر آنھا برای ایجاد  ھای پلید آنھا برای جنگ با اسالم، تالش بی از وسیله

شکاف و در صفوف مسلمانان و تخریب آن به وسیله قطع پیوندھای محبت و دوستی 
ھای داخلی و شعارھای  ان بود. آنھا این کار را با برانگیختن فتنهموجود میان مسلمان

کردند تا میان مسلمانان که  ای و قومی ایجاد می جاھلی و فریادھای اقلیمی و منطقه
شدند،  قرار می شد، سایر عضوھا بی ھمچون پیکر واحد، ھرگاه عضوی از آن دردمند می

یکی از پیرمردان کھنسال یھودیان رسید ای به ذھن  شکاف ایجاد نمایند؛ چنانکه حیله
خواست با تحریک تعصب  و خواست با این حیله، وحدت انصار را از ھم بپاشد و می

ای بین آنان اختالف ایجاد کند تا به جاھلیت خود برگردند و جنگھایی که قبًال  قبیله
 گوید: ؛ چنانکه محمد بن اسحاق میمیان آنان رواج داشت، از سر گرفته شوند

شأس بن قیس پیرمردی کھنسال و کافری سرسخت بود که به شدت با مسلمانان 
ورزید. او با گذر از کنار گروھی از اصحاب پیامبر  کینه داشت و به آنان حسادت می

این صحنه که آنان در یک مجلس  ۀکه از اوس و خزرج بودند و مشاھد ج اکرم
آنھا  ۀحسن ۀگویند و این محبت و گردھم نشستن و رابط اند و با ھم سخن می نشسته

ای که در دوران جاھلیت میان آنھا بود، خشم او  که براساس دین اسالم بعد از دشمنی
این گونه با ھم متحد شوند! نه به خدا  ١را برانگیخت و با خود گفت: فرزندان قیله

سوگند اگر چنین شود، ما ملجأ و پناھگاھی در این سرزمین نخواھیم داشت. بنابراین، 
به جوانی از یھودیان که آنجا بود گفت: به نزد آنھا برو و با آنھا بنشین؛ سپس روزی از 
جنگ بعاث را و آنچه در آن روز اتفاق افتاده است بیان کن و برخی از اشعاری که در 

 ت را برایشان بخوان.مورد آن سروده شده اس
روز بعاث، روزی بود که اوس و خزرج با ھم جنگیده بودند و در آن روز اوس بر 

خزرج  ۀاو حضیربن سماک اشھلی بود و رئیس قبیل ۀخزرج پیروز شد. رئیس قبیل
گوید: آن جوان  عمرو بن نعمان بیاضی بود که ھر دو کشته شده بودند. ابن اسحاق می

عث شد که مردم با ھم سخن بگویند و از آن روز یاد نمودند، به ھمین کار را کرد و با
گفت و ھمدیگر را  خود سخن می ۀای که ھر یک از افراد قبیله از افتخارات قبیل گونه

                                           
 قیله، مادر اوس و خزرج بود. -١



 ٧٠٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .تھدید کردند و حتی فراتر از آن قرار جنگی دیگر در میدان مشخص گذاشتند!
تن از مھاجران نزد آنان رسید، ایشان ھمراه چند  ج وقتی این خبر به پیامبر اکرم

دھید در  رفتند و فرمودند: ای مسلمانان، از خدا بترسید، آیا فریاد جاھلیت سر می
حالی که من در میان شما ھستم و بعد از اینکه خداوند شما را به اسالم ھدایت کرد و 

آن امر جاھلیت را از شما دور کرد و شما را به  ۀبا آن شما را گرامی داشت و به وسیل
 اسالم از کفر نجات داد و دلھایتان را به ھم نزدیک نمود؟ ۀوسیل

آنھا بعد از آنکه متوجه این وسوسه و شر شیطانی گردیدند، اشک از چشمان آنان 
در حالی که  ج سرازیر گردید و یکدیگر را در آغوش گرفتند؛ سپس ھمراه پیامبر اکرم

خدا، شاس بن قیس، را از آنھا گوش به فرمان او بودند برگشتند و خداوند مکر دشمن 
 ھا نازل گردید: ور کرد و این آیهد

ۡهَل َ�ٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱَ�ِٰت لَِم تَۡ�ُفُروَن � ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ ٰ َما َ�ۡعَملُونَ  �َّ قُۡل  ٩٨َشِهيٌد َ�َ
ۡهَل 

َ
أ وَن َعن َسبِيِل  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ِ ٱلَِم تَُصدُّ نُتۡم  �َّ

َ
َمۡن َءاَمَن َ�ۡبُغوَ�َها ِعوَٗجا َوأ

ُ ٱُشَهَدآُءۗ َوَما  ا َ�ۡعَملُونَ  �َّ  .]۹۹-۹۸[آل عمران:  ﴾٩٩بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
ورزید با آنکه خدا گواه بر اعمال  ای اھل کتاب، چرا نسبت به آیات خدا کفر می«

دارید  خدا باز می شماست. بگو ای اھل کتاب، چرا کسی را که ایمان آورده است از راه
گاھید و خدا از آنچه  و می خواھید این راه را کج نشان دھید و حال آنکه شما آ

 .»خبر نیست کنید بی می
اوس بن قیظی و جبار بن صخر و سایر مسلمانانی که تحت تأثیر  ۀو خداوند دربار

 .١:ھای شاس بن قیس قرار جنگ گذاشتند، این آیه را نازل فرمود اندیشه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ فَرِ�ٗقا ّمَِن  �َّ ْ إِن تُِطيُعوا ِينَ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ وتُوا

ُ
يَُردُّوُ�م َ�ۡعَد  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

 .]۱۰۰[آل عمران:  ﴾١٠٠إِيَ�ٰنُِ�ۡم َ�ِٰفرِ�نَ 
اید، اگر از گروھی از کسانی که کتاب بدیشان داده شده  ای کسانی که ایمان آورده«

گردانند و چگونه باید  را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز میاست، پیروی کنید، شما 
شود و پیغمبر او درمیان  شما کافر شوید و حال آنکه آیات خدا بر شما فرو خوانده می

گمان به راه راست و درست (رستگاری)  شما است و ھر کس به خدا تمسک جوید، بی

 .»رھنمود شده است

                                           
 .۲۱۴ – ۲۱۱، ص ۲سیره ابن ھشام، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٨

 

چنان که باید از خدا ترسید، بترسید و شما  اید، آن ای کسانی که ایمان آورده
خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید  ۀمیرید مگر آنکه مسلمان باشید و ھمگی به رشت نمی

و نعمت خدا را بر خود یاد آورید که بدانگاه که برای ھمدیگر دشمنانی بودید و خدا 
تش بودید، ولی شما را میان دلھایتان پیوند داد، پس برادرانی شدید و بر لبه گودالی از آ
سازد، شاید که ھدایت  از آن رھانید. خداوند این چنین برایتان آیات خود را آشکار می

شوید. باید از میان شما گروھی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نھی 
 از منکر نمایند و آنان خود رستگارند و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختالف

 .»ھای روشن به آنان رسید و ایشان را عذاب بزرگی است ورزیدند و پس از آنکه نشانه
از خالل این داستان به فرزانگی رھبر توانمند اسالم، در خنثی نمودن توطئه و 

بریم؛ چراکه پیامبر  ھای ھدفمند یھودیان جھت متفرق ساختن مسلمانان پی می نقشه
آنھا را به یاد خدا انداخت و برای آنھا بیان نمود که بالفاصله نزد انصار رفت و  ج اکرم

شوند و نعمت اسالم و از بین رفتن  این گونه اقدامھا، از امور جاھلیت محسوب می
ھا و پاکی قلوب آنان از  جنگھای خونین میان آنان را به دلیل وجود اسالم و فتنه
نموده بود را خاطرنشان  زنگارھای جاھلیت و الفت و مھربانی که اسالم بین آنان ایجاد

در وجود آنھا روح جدیدی دمید و آثار جاھلیت را از  ج ساخت. سخنان پیامبر اکرم
ھای شیطان و مکرھای دشمنانشان،  بین برد و آنھا دریافتند که این عمل از وسوسه

یھودیان، بوده است بنابراین، اشک از چشمانشان سرازیر گردید و پشیمان شدند و 
 .١آغوش گرفتند و محبت ایمانی خود را تحکیم بخشیدند یکدیگر را در

 ھجوم تبلیغاتی یھودیان علیه ذات الھی -۲
اند که ابوبکر در محلی که تورات  نگاران و مفسران بیان داشته بسیاری از سیره

. ابوبکر به آن ٢نزد یھودیان رفت و آنھا را نزد مردی از علمای یھود دید شد، تالوت می
فنحاص نام داشت، گفت: وای بر تو از خدا بترس و مسلمان شو. به  عالم یھودی که

دانی که محمد، پیامبر خدا و حامل حق است و شما نام او را در  خدا سوگند تو می
 :بیند. فنحاص به ابوبکر گفت تورات و انجیل می

                                           
 .۴۲ – ۴۱، ص ۴التاریخ االسالمی، ج  -١
 – ۵۸۵ – ۵۸۳، ص ۳سبل الھدی و الرشاد، ج  – ۵۵۹ – ۵۵۸، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢

 .۱۴۰تفسیر مجاھد، ص 



 ٧٠٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

درگاه ای ابوبکر، به خدا سوگند ما به خدا نیازی نداریم؛ بلکه اوبه ما نیاز دارد؛ ما به 
نیاز ھستیم، ولی  پردازد؛ ما از او بی کنیم؛ بلکه او به زاری در مقابل ما می او زاری نمی

دادیم؛ او  بود، مالھای خود را به او قرض نمی نیاز می نیاز نیست و اگر از ما بی او از ما بی
ی دھد. ابوبکر با شنیدن اراجیف و دارد، ولی خود به ما ربا می شما را از ربا باز می

خشمگین شد و سیلی محکمی به صورت فنحاص زد و گفت: سوگند به کسی که جانم 
بود،  در دست او است اگر برای رعایت پیمانی که میان ما و شما حاکم است، نمی

رفت و گفت: ای محمد! ببین رفیق تو با  ج زدم. فنحاص نزد رسول خد ا گردنت را می
دار به این کار وبکر گفت: چه چیز تو را وابه اب ج من چه کار کرده است؟ پیامبر اکرم

 کرد؟ ابوبکر گفت:
ای پیامبر خدا! این دشمن خدا سخن بزرگی بر زبان آورده است. گفت: او گمان 

برد که خداوند فقیر است و آنھا غنی و توانگر ھستند. وقتی او چنین گفت برای  می
این را انکار کرد و اش زدم. فنحاص  رضای خدا از سخن او خشمگین شدم و بر چھره

ای نازل  ام وخداوند در مورد آنچه فنحاص گفته بود، آیه گفت من این سخن را نگفته
 مود و موقف ابوبکر را تأیید کرد:کرد و سخن او را رد ن

ُ ٱ َسِمعَ  لََّقدۡ ﴿ ِينَ ٱقَۡوَل  �َّ ْ إِنَّ  �َّ َ ٱقَالُٓوا ۡغنَِيآُءۘ َسَنۡكُتُب مَ  �َّ
َ
ا قَالُواْ فَقِ�ٞ َوَ�ُۡن أ

�بَِيآءَ ٱَوَ�ۡتلَُهُم 
َ
 .]۱۸۱[آل عمران:  ﴾١٨١ۡ�َرِ�قِ ٱبَِغۡ�ِ َحّقٖ َوَ�ُقوُل ُذوقُواْ َعَذاَب  ۡ�

نیازیم. آنچه  گمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند خدا فقیر است و ما بی بی«
(ھم ثبت و ضبط را گفتند، خواھیم نوشت و به قتل رساند پیامبران را به ناحق ایشان 

 .»خواھد شد) و بدانان خواھیم گفت: بچشید عذاب سوزان را
 .١و درمورد ابوبکر و خشمگین شدن وی این آیه نازل شد

ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  ِ�ٓ  لَُونَّ َ�ُبۡ ﴿
َ
نُفِسُ�مۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ِمنَ  َولَتَۡسَمُعنَّ  َوأ َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِمن  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ِينَ ٱَ�ۡبلُِ�ۡم َوِمَن  َّ�  ُ� َ�ۡ
َ
ْ فَإِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم أ ْ َوَ�تَُّقوا وا ٗذى َكثِٗ�ۚ� �ن تَۡصِ�ُ

َ
ْ أ ٓوا

ُمورِ ٱ
ُ
 .]۱۸۶[آل عمران:  ﴾١٨٦ۡ�
گیرید و حتما از کسانی که  به طور مسلم در مال و جان خود مورد آزمایش قرار می«

اذیت و آزار اند و  پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است و از کسانی که کفر ورزیده

                                           
 .۲۹۵، ص ۴تفسیر قرطبی، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٠

 

بینند و اگر بردباری کنید و بپرھیزید، این اموری است که باید بر انجام آنھا  فراوان می

 .»عزم را جزم کرد و در اجرای آنھا کوشید
ادبی آنھا را نسبت به خداوند تعالی و پاک ندانستن  قرآن کریم در موارد متعددی بی

 او نیست را بیان کرده است؛ ۀستوی از کمبودھا و توصیف کردن خداوند به آنچه شای
 فرماید: چنانکه در جایی دیگر می

ِ ٱيَُد  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ ْۘ بَۡل يََداُه  �َّ ْ بَِما قَالُوا يِۡديِهۡم َولُِعُنوا
َ
ۚ ُغلَّۡت � َمۡغلُولٌَة

ّ�َِك  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ا ۚ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء

ۡلَقۡيَنا بَ 
َ
ٓ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱ ۡيَنُهمُ ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗرۚ� َو� ْ نَاٗر�  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ءَ ۡ�َۡغَضا ۡوقَُدوا

َ
ٓ أ ُ�ََّما

َها 
َ
ۡطَفأ

َ
ۚ ٱّلِۡلَحۡرِب أ ُ �ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ�  �َّ

َ
ُ ٱفََساٗد�ۚ وَ  ۡ�  ﴾٦٤لُۡمۡفِسِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ

 .]۶۴[المائدة: 
سته باد گویند: دست خدا به غل و زنجیر بسته است، دستھایشان ب برخی از یھودیان می«

گویند نفرینشان باد؛ بلکه دو دست خدا باز است ھرگونه که بخواھد  و به سبب آنچه می
شد بر سرکشی و کفر ورزیدن بسیاری از  بخشد. آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل می می

ایم. آنان ھر  توزی افکنده افزاید و ما در میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه آنان می
اند، خداوند آنان را خاموش ساخته است. آنان به خاطر  ه آتش جنگی افروختهزمان ک

 .»دارد کوشند و خداوند مفسدان و تباھکاران را دوست نمی ایجاد فساد در زمین می
مضمون این آیه بیانگر این است که موضعی که آنھا اتخاذ کرده بودند، برخاسته از 

به مدینه و انتشار دعوت ایشان در دلھا  ج اکرمکینه و نارضایتی آنھا از ورود پیامبر 
بود و شاید یکی دیگر از موارد اتخاذ این موضع، این بود که مسلمانان از آنان به خاطر 

کردند که این امر نوعی  گرفتند و با آنھا بیع و ستد نمی مکر و توطئه آنان فاصله می
راضی و خشم و انزجار آنان رفت که منجر به نا تحریم اقتصادی برای یھود به شمار می

که آیه ذیل ادبی کردن در حق خدا و پاسخ نازیبا به پیامبر خدا گردید؛ چنان تا حد بی
 موّید این موضوع است:

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
ۡهَل  أ

َ
ْ وَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ أ ْ ٱَءاَمُنوا َقۡوا ۡرنَا َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  �َّ ۡدَخۡلَ�ُٰهۡم  َٔ َلَ�فَّ

َ
اتِِهۡم َوَ�

ِٰت  ْ  ٦٥مِ �َّعِيٱَج�َّ قَاُموا
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱَولَۡو � ّ�ِِهۡم  ۡ�ِ نزَِل إَِ�ِۡهم ّمِن رَّ

ُ
ٓ أ َوَما

ۖٞ َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم َسآَء َما  ۡقَتِصَدة ةٞ مُّ مَّ
ُ
رُۡجلِِهم� ّمِۡنُهۡم أ

َ
ْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َ�ِۡت أ َ�لُوا

َ
�َ

 .]۶۶-۶۵[المائدة:  ﴾٦٦َ�ۡعَملُونَ 



 ٧١١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

زدائیم و  اگر اھل کتاب ایمان بیاورند و پرھیزگاری پیشه کنند، گناھانشان را میو «
سازیم و اگر آنان به تورات و انجیل و  ھای پرنعمت بھشت داخل می آنان را به باغ

بدانچه که از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شده است عمل بکنند، از باالی سر خود 
رو ھستند، ولی  ورد و جمعی از آنان عادل و میانهو از زیرپای خود روزی خواھند خ

 .»دھند بسیاری از ایشان بدترین کار را انجام می

 و قرآن کریم ج ادبی و توھین یھود نسبت به پیامبر اکرم بی -۳
ادبی  در حضور ایشان و در اثنای سخنانش بی ج یھودیان نسبت به پیامبر اکرم

گفتند که باعث آزار او  ای سالم می کردند و به گونه میکردند و با چشم به او اشاره  می
آمدند و  ج گوید:مردانی از یھودیان نزد پیامبر اکرم گردید؛ چنانکه عایشه می می

یا ابالقاسم.من درجوابشان گفتم السام علیکم و فعل الله بکم  ١گفتند: السام علیک
ای عایشه، «فرمود:  ج پیامبر اکرم» مرگ بر شما باد و خداوند شما را ھالک کند«

 .»اسزاگویی را دوست نداردتحمل کن؛ چراکه خداوند زشتی و ن
بینی من جوابشان را  مگر نمی«گویند؟ فرمود:  بینی چه می من گفتم: مگر نمی

 .»یعنی بر شما باد» وعلیکم«و گفت: دادم 
 .٢گوید: این آیه در ھمین مورد نازل شد عایشه می

لَۡم تََر إَِ� ﴿
َ
ِينَ ٱ� ِ  �َّۡجَوىٰ ٱُ�ُهواْ َعِن  �َّ ثۡمِ ٱُ�مَّ َ�ُعوُدوَن لَِما ُ�ُهواْ َ�ۡنُه َوَ�َتَ�َٰجۡوَن ب ِ�ۡ 
ُ ٱ�َذا َجآُءوَك َحيَّۡوَك بَِما لَۡم ُ�َّيَِك بِهِ  لرَُّسوِل� ٱَوَمۡعِصَيِت  ۡلُعۡدَ�ٰنِ ٱوَ  َوَ�ُقولُوَن ِ�ٓ  �َّ

نُفِسِهۡم لَوۡ 
َ
ُ�َنا  َ� أ ُ ٱُ�َعّذِ  ﴾٨لَۡمِص�ُ ٱبَِما َ�ُقوُلۚ َحۡسُبُهۡم َجَهنَُّم يَۡصلَۡوَ�َهاۖ فَبِۡئَس  �َّ

 .]۸[المجادلة: 
گردند  اند، ولی آنان به سوی چیزی برمی ای کسانی را که از نجوا نھی شده آیا ندیده«

اند و برای انجام گناه و دشمنانگی و نافرمانی از پیغمبر با ھمدیگر  که از آن نھی گشته
گویند  ای تو را سالم می آیند، به گونه پردازند و ھنگامی که به پیش تو می نجوا می به

گویند: پس چرا ما را به  که خدا تو را بدان گونه سالم نگفته است و در دل خود می
ایشان است. داخل آن خواھند شد و  ۀدھد؟ دوزخ بسند ھایمان کیفر نمی خاطر گفته

                                           
 .۱۸۹، ص ۸زادالمسیر، ج یعنی مرگ بر تو باد.  -١
. رواه ابن ابی حاتم من حدیث االعمش عن مسروق ۱۸۹، ص ۸زادالمسیر فی علم التفسیر، ج  -٢

 .۱۷۰۷، ص ۴صحیح مسلم، ج  –عن عایشه و اسناده صحیح 



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٢

 

 .»دسرانجامی و چه بد جایگاھی استبا آتش آن خواھند سوخت و چه ب
ای است که سراپا وجود یھودیان را در برگرفته و آنھا را وادار  این آیه بیانگر کینه

 ۀکرده بود که از ھر وسیله و راھکاری برای از بین بردن اسالم استفاده کنند تا از ناحی
تظاھر به سالم گفتن، خطری آنان را تھدید ننماید. برخی از یھودیان با  ج پیامبر اکرم

نمودند که این بیانگر میزان شکست و ضعف و  در حقیقت برای او دعای مرگ می
زبونی دشمن است که در حقیقت در یک بحران روانی به علت از دست دادن جایگاه 
خود گرفتار شده است. بنابراین، در مقابل فردی که بر او چیره شده است، این گونه 

س دعا کردن برای نابودی دشمن با تظاھر به سالم گفتن، دھد! پ واکنش نشان می
 .١توزان است شکست خوردگان و مسکن کینه ۀناتوانان و وسیل ۀاسلح

با شنیدن سخنان عایشه او را به نرمی فراخواند و خاطرنشان ساخت  ج پیامبر اکرم
ر که برای انسان مسلمان جایز نیست که این گونه متأثر و افروخته شود؛ چراکه د

خویی و اخالق حسنه حاکم است و خداوند مھربان است و نرمی را دوست  اسالم، نرم
بخشد که در برابر خشونت  دارد و در برابر نرمخویی با دیگران، چیزھایی را می می

 .٢بخشد چنین چیزھایی نمی
 ج یھودیان با مشاھده گسترش اسالم، روز به روز بر اھانت به پیامبر اکرم

رافع و  ای که گروھی از آنھا که ابویاسر بن اخطب و رافع بن ابی گونه افزودند، به می
آمدند و از او  ج عازر بن ابی عازر و افرادی دیگر در میانشان بودند، نزد پیامبر اکرم
فرمود: به خدا  ج پرسیدند که به کدام یک از پیامبران گذشته ایمان دارد؟ رسول خدا

بر ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانش و آنچه بر ما نازل شده و به آنچه 
نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده است و به آنچه سایر پیغمبران از 

گذارم و  اند، ایمان دارم و میان ھیچ یک از آنان فرق نمی سوی پروردگارشان آورده
گفتند: ما به  ج به پیامبر اکرم تسلیم خدا ھستم. آنان با شنیدن نام عیسی 

. آن گاه ٣آوریم عیسی ایمان نداریم و به ھر کس که به او ایمان بیاورد، ایمان نمی

                                           
 .۱۰۱حوار الرسول مع الیھود، د. محسن عبدالناظر، ص  -١
 .۸۷ھمان، ص  -٢
الیھود فی السنة  – ۴۴۲، ص ۱تفسیر ابن جریر، ج  – ۵۶۷، ص ۱نبویة، ابن ھشام، ج السیرة ال -٣

 .۲۴۳ – ۲۴۲، ص ۱المطھره، عبدالله شقاوی، ج 



 ٧١٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 مور آنھا این آیه را نازل فرمود:خداوند در 

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ ۡن َءاَمنَّا ب

َ
ٓ أ ِ ٱَهۡل تَنِقُموَن ِمنَّآ إِ�َّ نزَِل  �َّ

ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

ُ�ۡم َ�ِٰسُقونَ  َ�َ�ۡ
َ
نَّ أ

َ
 .]۵۹[المائدة:  ﴾٥٩ِمن َ�ۡبُل َوأ

گیرید؟ مگر جز این است که ما به خداوند و به  بگو: ای اھل کتاب! آیا بر ما خرده می«
؟ چیزی که بر ما نازل شده و به چیزی که پیشتر بر شما نازل شده است، ایمان داریم

 .»و یقینًا بیشتر شما فاسق ھستید
اکتفا ننمودند؛ بلکه برای اینکه بتوانند  ج آنھا تنھا به اھانت و مبارزه با پیامبر اکرم

پایانی را در این  ھای بی کردند و مجادله از ارزش قرآن بکاھند، پرسشھایی را مطرح می
به مدینه،  ج پیامبر اکرمگوید: با ورود  دادند؛ چنانکه ابن عباس می مورد ترتیب می
 در مورد مضمون این آیه پرسیدند: دانشمندان یھود

وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱقُِل  لرُّ وتِيُتم ّمَِن  لرُّ
ُ
ٓ أ ۡمرِ َرّ�ِ َوَما

َ
إِ�َّ  ۡلعِۡلمِ ٱِمۡن أ

 .]۸۵[اإلسراء:  ﴾٨٥قَلِيٗ� 
پرسند که چیست؟ بگو: روح چیزی است که تنھا پروردگار از آن  روح می ۀاز تو دربار«

گاه است؛ چراکه جز دانش اندکی به شما داده نشده است  .»آ
ای دیگر  آیا منظور تو، ما ھستیم یا قومت؟ فرمود: ھر دوی شما. گفتند! پس در آیه

در آن بیان ھر خوانی چنین آمده است که نزد ما تورات وجود دارد که  از آنچه تو می
چیزی ھست! رسول خدا فرمود: تورات در مقابل علم خداوند، اندک است و فقط برای 

که  گوید: اینجا بود . ابن عباس می١کردید کند؛ اگر به آن عمل می شما کفایت می
 خداوند این آیه را نازل کرد:

�ََّما َولَوۡ ﴿
َ
�ِض ٱ ِ�  �

َ
ۡقَ�ٰٞم وَ  ۡ�

َ
هُ  ۡ�َۡحرُ ٱِمن َشَجَرٍ� أ ا  ۦِمۢن َ�ۡعِدهِ  ۥَ�ُمدُّ ۡ�ُرٖ مَّ

َ
َسۡبَعُة �

ِۚ ٱنَفَِدۡت َ�َِ�ُٰت  َ ٱإِنَّ  �َّ  .]۲۷[لقمان:  ﴾٢٧َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ
اگر ھمه درختانی که روی زمین ھستند، قلم شوند و دریا و ھفت دریا کمک این «

 .»گیرند؛ خداوند عزیز و حکیم است دریا شود، کلمات خدا پایان نمی
 

                                           
 .۲۴۱، ص ۱الیھود فی السنة المطھره، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٤

 

 چینی به ھمراه آنھا پشتیبانی یھودیان از منافقان و توطئه -۴
ھای قرآن کریم رھبری فکری گروه منافقان را یھودیان  براساس مضامین آیه

ھای منافقین ھستند و برای آنھا  برعھده داشتند؛ پس یھودیان ھمیشه شیطان
ھای مکر و فریب و  وهنمایند و شی کنند و آنان را توجیه و راھنمایی می ریزی می برنامه

 فرماید: آموزند؛ خداوند متعال می توطئه و فریب دادن و فتنه انگیزی را به آنھا می

ِينَ ٱ�َذا لَُقواْ ﴿ َما  �َّ َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡواْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓواْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�َّ
 .]۱۴[البقرة:  ﴾١٤َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ 

ایم و  گویند: ما ھم ایمان آورده گردند، می وقتی که منافقان با مؤمنان روبرو می«
ئیم گویند: ما با شما نشیند، می ھنگامی که با رؤسای شیطان صفت خود به خلوت می

 .»نمائیم و مؤمنان را مسخره می
شی ھمانند ھای آنھا کسانی ھستند که در سرک نسفی بر این عقیده است که شیطان

 .١شیطان ھستند و آنھا جز یھودیان کسی دیگر نیستند
کردند؛ چنانکه خداوند  یھودیان در مدینه ھمراه منافقان علیه مسلمانان توطئه می

 فرماید: ره این توطئه میدربا

﴿ ِ ِ�ًما لُۡمَ�ٰفِِق�َ ٱ�َّ�ِ
َ
نَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِينَ ٱ ١٣٨بِأ ۡوِ�َآَء ِمن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�تَِّخُذوَن  �َّ

َ
أ

يَۡبَتُغوَن ِعنَدُهُم  لُۡمۡؤِمنَِ�ۚ ٱُدوِن 
َ
ةَ ٱ� ةَ ٱفَإِنَّ  ۡلِعزَّ ِ َ�ِيٗعا ۡلعِزَّ -۱۳۸[النساء:  ﴾١٣٩ِ�َّ

۱۳۹[. 
به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی دارند. این منافقان کسانی ھستند که «

گیرند. آیا عزت را در پیش  ستی میکافران را به جای مؤمنان به سرپرستی و دو

 .»جویند؛ چرا که عزت و شوکت جملگی از آن خداست کافران می
جمھور مفسران بر این باورند که منظور از کافران در «گوید:  استاد محمد دروزه می

نماید.  ای وجود دارد که بر این امر داللت می این آیه یھودیان ھستد؛ زیرا در آیه، قرینه
که بعد از این آیه قرینه دیگری نیز ھست و روشن است که دوستی گرفتن ھمان طور 

منافقان و عھد بستن با آنھا با ھم دواثر از آثار توطئه و ھماھنگی محکم یھودیان و 
 .٢»رود علیه دعوت اسالمی به شمار میمنافقان 

                                           
 .۲۱، ص ۱تفسیر نسفی، ج  -١
 .۱۸۰ – ۱۷۹، ص ۲سیرة الرسول، دروزه، ج  -٢



 ٧١٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 فرماید: چنانکه خداوند متعال می

لَۡم تََر إَِ� ﴿
َ
ِينَ ٱ� ْ قَۡوًما َغِضَب  �َّ ُ ٱتََولَّۡوا ا ُهم ّمِنُ�ۡم َوَ� ِمۡنُهۡم  �َّ َعلَۡيِهم مَّ

َعدَّ  ١٤وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡلَكِذبِ ٱَوَ�ۡحلُِفوَن َ�َ 
َ
ُ ٱأ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديًد�ۖ إِ�َُّهۡم َسآَء َما  �َّ

ْ َ�ۡعَملُونَ  ْ ٱ ١٥َ�نُوا َُذٓوا يَۡ�َٰنُهۡم ُجنَّٗة َفَصدُّ  �َّ
َ
ْ َعن َسبِيِل � ِ ٱوا فَلَُهۡم َعَذاٞب  �َّ

ِه�ٞ   .]۱۶-۱۴[المجادلة:  ﴾١٦مُّ
گیرند که خدا بر آنان خشمگین  خبر داری از کسانی که گروھی را به دوستی می«

گاھانه سوگند دروغ یاد  ۀاست. اینان نه از شمایند و نه از آنان چنین کسانی به گون آ
کنند. خداوند عذاب سختی را برای ایشان آماده کرده و تھیه دیده است؛ آنان چه  می

اند و بدین وسیله مردمان را از راه  کنند. سوگندھایشان را سپری ساخته کار بدی می

 .»ای دارند اند و لذا عذاب خوارکننده یزدان بازداشته
اند که خداوند  منافقان با قومی دوستی گزیده«وید: گ ماوردی در تفسیر این آیه می

و منظور از بازداشتن از راه خدا یعنی  ١بر آنھا خشم گرفته است وآنان یھودیان ھستند
 .٢باشد بازداشتن از جھاد به خاطر گرایش به یھودیان می

 بر افروزند. از ج ھمچنین یھودیان، منافقان را واداشتند تا جنگی علیه پیامبر اکرم
سوار بر االغی برای عیادت سعد  ج روایت است که گفت: پیامبر اکرمس  اسامه بن زید

رفت و این قبل از واقعه بدر بود. گذر  بنی حارث بن خزرج می ۀبن عباده در محل
بر مجلسی افتاد که عبدالله بن ابی در آن حضور داشت. در آن مجلس،  ج پیامبر اکرم

یھودیان حضور داشتند و عبدالله بن رواحه نیز در آن افرادی از مسلمانان و مشرکان و 
مجلس حضور داشت. باگرد و غبار آلوده شدن آن مجلس بر اثر سمھای حیوان، 

ما را غبارآلود نکنید.  :اش را بست و گفت عبدالله بن ابی با چادرش دھان و بینی
عوت داد و سوی خدا د ایستاد و پایین آمد. آنان را به سالم کرد و ج پیامبر اکرم

برایشان قرآن تالوت نمود. عبدالله بن ابی بن سلول گفت: ای مرد بھتر از آنچه تو 
گویی، نیست. اگر واقعًا دعوت تو حق است با آن ما را در مجالس خصوصی ما، به  می

ات برگرد و ھر کس نزد تو آمد، برایش حکایت کن.  اذیت نمودن ما مپرداز. به خانه
: خیر. ای پیامبر خدا آن را در مجالس ما به ما برسان، ما آن را عبدالله بن رواحه گفت

                                           
 .۲۰۳ ، ص۴النکت والعیون، ماوردی، ج  -١
 ھمان. -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٦

 

داریم؛ پس مسلمانان و مشرکان و یھودیان به ناسزاگویی یکدیگر پرداختند و  دوست می
ور شوند. رسول خدا آنھا را به نرمی و آرامش دعوت داد؛  نزدیک بود به یکدیگر حمله

نزد سعد بن عباده آمد. به سعد گفت: بر حیوان خود سوار شد و  ج سپس پیامبر اکرم
نشنیدی که ابوحبان چه گفت؟ و منظورش عبدالله بن ابی بود. چنین و چنان گفت. 
سعد بن عباده گفت: ای پیامبر خدا! او را ببخش و از او درگذر. سوگند به کسی که 

که  کتاب را بر تو نازل کرده است، در حالی خداوند این حق را بر تو نازل فرموده است
مردم مدینه توافق کرده بودند که عبدالله بن ابی را به ریاست خود برگزینند، اّما 
خداوند با اعطای این حق به تو مانع رسیدن او به این مقام گردید بنابراین، او ناراحت 

 .١پذیرفت و او را معاف نمود ج زند. پیامبر اکرم است و دست به چنین اعمالی می

یھودیان به یکی از عالمان یھود به نام عبدالله بن سالم به دلیل  ۀطعن -۵
 گرایش به اسالم

به مدینه، نزد ایشان رفت و  ج با اطالع از ورود پیامبر اکرمس  عبدالله بن سالم
اولین  -۱ :داند پرسم که کسی جز پیامبران آنھا را نمی گفت: من تو را از سه چیز می

عّلت شباھت فرزند به  -۳اولین غذای بھشتیان چیست؟  -۲قیامت چیست؟  ۀنشان
 پدر و یا دائیھایش چیست؟

گاه کرد. عبدالله گفت: از  ج پیامبر اکرم فرمود: جبرئیل ھم اینک مرا از این امور آ
فرمود: اولین  ج میان مالئکه او (جبرئیل) دشمن یھودیان است. پس پیامبر اکرم

دارد و اولین  است که مردم را از مشرق به سوی مغرب گسیل میقیامت، آتشی  ۀنشان
جگر ماھی است و اما شباھت فرزند این گونه  ۀخورند، اضاف غذایی که اھل بھشت می

است که ھرگاه مرد با زن آمیزش کند، اگر آب مرد سبقت بگیرد، فرزند شبیه پدر 
. عبدالله بن سالم فورًا شود شود و اگر آب زن سبقت بگیرد، فرزند شبیه مادرش می می

شھادتین را بر زبان آورد و مسلمان شد وگفت: ای پیامبر خدا! یھودیان اھل تھمت و 
افترا ھستند اگر از اسالم آوردن من با خبر شوند و از آنان در مورد من جویا شوی، به 

دالله به دنبال یھودیان فرستاد، یھودیان آمدند و عب ج گویند. پیامبر اکرم من ناسزا می
به درون اتاق رفت. رسول خدا پرسید: عبدالله بن سالم در میان شما چگونه آدمی 

تر بوده  ما عالم ۀتر است و فرزند کسی است که از ھم ما عالم ۀاست؟ گفتند: او از ھم
                                           

 .۴۵۶۶شمارۀ  ،۲۳۱ – ۲۳۰، ص ۸صحیح بخاری، کتاب التفسیر، ج  -١



 ٧١٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

فرمود: نظر شما در  ج است و او بھترین ما و فرزند بھترین ماست. پس پیامبر اکرم
چیست؟ گفتند خداوند او را از این کار پناه دھد. سپس  مورد او اگر مسلمان شود،

 »أشهد أن حممداً رسول اهللاشهد أن ال اله إال اهللا و«عبدالله از اتاق بیرون آمد و گفت: 
ھمه یکصدا گفتند: او بدترین ما و فرزند بدترین ماست و به او توھین کردند و به او 

شد، او را اذیت  . و آنان ھر کس از علما و دانشمندانشان که مسلمان می١ناسزا گفتند
 مؤمنان دفاع نموده و فرموده است:کردند؛ چنانکه قرآن از این  می

ْ لَيۡ ﴿ ۗ  ُسوا ۡهلِ  ّمِنۡ  َسَواٗٓء
َ
ةٞ قَآ�َِمةٞ َ�ۡتلُوَن َءاَ�ِٰت  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ أ مَّ

ُ
ِ ٱأ ۡلِ ٱَءانَآَء  �َّ َوُهۡم  �َّ

ِ  ١١٣�َۡسُجُدونَ  ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب ِ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ُمُروَن ب
ۡ
َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ِمَن  ۡ�َۡيَ�ِٰت� ٱَو�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  لُۡمنَكرِ ٱ
ُ
ٰلِِح�َ ٱَوأ ْ ِمۡن َخۡ�ٖ  ١١٤ل�َّ َوَما َ�ۡفَعلُوا

ُ ٱفَلَن يُۡ�َفُروهُۗ وَ  َّ�  ِ  .]۱۱۵-۱۱۳[آل عمران:  ﴾١١٥لُۡمتَّقِ�َ ٱَعلِيُمۢ ب
اند و بر حق پا  آنان ھمه یکسان نیستند؛ گروھی از اھل کتاب به دادگری برخاسته«

اند، آیات خدا را  ھایی از شب در حالی که به نماز ایستاده برجایند و در بخش
 خوانند و از خوانند. به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و مردمان را به کار نیک می می

گیرند  دارند و در انجام اعمال شایسته و بایسته بر یکدیگر سبقت می کار زشت باز می
صالحانند و آنچه از اعمال نیک انجام دھند، از ثواب آن محروم  ۀو آنان از زمر

گاه از حال و احوال پرھیزگاران است نمی  .»گردند و خداوند آ
اند که وقتی  ل بر این عقیدهابن عباس و مقات«گوید:   می اسباب النزولواحدی در 

عبدالله بن سالم و ثعلبه بن سعید و اسدبن سعید و اسد بن عبید و کسانی از یھود که 
به اسالم گرویدند، علما و دانشمندان یھود گفتند: به محمد جز افرادی که بدترین ما 

ین پدرانشان را بودند، د اند؛ زیرا اگر آنھا از برترین افراد ما می اند، ایمان نیاورده بوده
اید؛ وقتی که دین خود را با دینی  گفتند: شما زیان کرده کردند و به آنھا می ترک نمی

 .٢»س خداوند آیات فوق را نازل فرموداید. پ دیگر عوض نموده
 
 

                                           
 .۳۳۲۹شمارۀ  ،۳۶۳ – ۳۶۲، ص ۶بخاری، کتاب االنبیاء، باب خلق آدم، ج  -١
 .۱۱۴اسباب النزول، واحدی، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٨

 

 و مسلمانان ج پخش شایعات و ناسزاگویی به پیامبر اکرم -۶
نمودند. ھمچنین آنان  استفاده مییھودیان از ھر فرصتی برای امانت به مسلمانان 

در این صدد بودند تا آنھا را دچار تفرقه نماید؛ چنانکه در یکی از ماھھا، یکی از 
ای برای تبلیغات  بیعت کرده بود، بھانه ج سردارانی را که در بیعت عقبه با پیامبر اکرم

ند. اسعد بن برداری کرد ساختند و از آن برای ایجاد تفرقه بھره ج علیه پیامبر اکرم
به  ج بیمار شد و چھره و جسم او سرخ گردید. پیامبر اکرمس  زراره انصاری خزرجی

عیادتش رفت و گفت: اگر او بمیرد، یھودیان خواھند گفت: دوستش، نتوانست زیانی را 
از او دور نماید و بیماری او را مداوا کند بنابراین، من تمام تالش خود را برای بھبودی 

گیرم؛ پس دستور داد که چھره و گردنش را داغ نمایند، ولی اسعد شفا  میاو به کار 
گویند: دوستش او را مداوا کرد،  فرمود: یھودیان می ج نیافت و وفات کرد. پیامبر اکرم

ای نبود که یھودیان از آن  ابی امامه تنھا واقعه ۀ. البته واقع١ای نرساند ولی فایده
و مسلمانان آشکار نمایند؛  ج نسبت به پیامبر اکرم خود را ۀسوءاستفاده بکنند و کین

اند و صاحب فرزند  بلکه در اوایل ھجرت شایعه کردند که مسلمانان را جادو کرده
آنھا را  ۀگردند و ھدفشان این بود که مسلمانان را در تنگنا قرار دھند و زندگی تاز نمی

ای صمیمی حاکم میان تلخ و ناگوار نمایند و فض ج در مدینه و شھر پیامبر اکرم
 مسلمانان را مکدر نمایند.

آنچه بیانگر میزان اثر این شایعه بر مسلمانان است، شدت خوشحالی و شادمانی آنھا 
س  مھاجران است و او کسی جز عبدالله بن زبیر ۀھنگام تولد اولین فرزند پسر در خان

 .٢نبود
بیرون آمدم در حالی که گوید: از مکه  بکر روایت است که می از اسماء بنت ابی

دوران بارداری من رو به اتمام بود؛ سپس به مدینه آمدم و در قبا اقامت گزیدم و در 
بردم. ایشان نوزادم را در آغوش خود  ج قبا عبدالله متولد شد. او را نزد پیامبر اکرم

گذاشت. سپس خرمایی جوید و آب دھانش را در دھان نوزاد انداخت و بدین صورت 
بود؛ سپس خرما را به کام او  ج چیزی که به شکم او رفت، آب دھان پیامبر خدااولین 

مالید و برایش دعا کرد. این اولین فرزندی بود که بعد از ھجرت در میان مھاجران 

                                           
 .۱۹۵۱۵، شماره ۱۴۰۷، ص ۱۰مصنف عبدالرزاق، ج  -١
 .۲۶۵، ص ۱، ج السنة المطھرة يالیھود ف -٢



 ٧١٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

متولد گردید و آنھا از تولد او بسیار شادمان شدند؛ چون به آنھا گفته شده بود: یھودیان 
 .١گردند فرزند نمی اند و صاحب شما را جادو کرده

در روایتی دیگر آمده است که او را عبدالله نامید؛ سپس در سن ھفت یا ھشت 
آمد تا با ایشان بیعت نماید. پیامبر  ج سالگی به دستور پدرش، خدمت پیامبر اکرم

او را دید، لبخند زد و با او بیعت کرد. عبدالله، اولین فرزند مھاجران بود که  ج اکرم
گفتند: ما آنھا را جادو  آنان به مدینه متولد گردید و چون یھودیان میبعد از آمدن 

ایم؛ پس آنھا در مدینه صاحب فرزند پسری نخواھند شد صحابه با تولد عبدالله،   کرده
 .٢تکبیر گفتند

 موضع یھودیان در برابر تغییر قبله -۷
و  تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه مشرفه، نزدیک بود جنگھای کالمی

کشمکشھای یھودیان را به دخالت عملی آنھا برای متزلزل کردن دولت نوپای اسالمی 
 تبدیل کند.

با ورود به مدینه نزد  ج کند: پیامبر اکرم براء بن عازب چنین روایت می
خویشاوندان مادری خود از انصار اقامت گزید و او شانزده یا ھفده ماه به سوی بیت 

اش، کعبه باشد. اولین نمازی که  ست داشت که قبلهخواند و دو المقدس نماز می
رسول خدا به سوی کعبه خواند، نماز عصر بود. گذر مردی از کسانی که با او نماز 

خواندند و  خوانده بود، به مسجدی افتاد که نمازگزاران به طرف بیت المقدس نماز می
به سوی  ج اکرمدر حال رکوع بودند؛ پس گفت: به خدا سوگند اکنون من با پیامبر 

ام. آنھا در اثنای نماز، روی به سوی خانه کعبه نمودند. یھودیان و  مکه نماز خوانده
زده شدند و برای آنان این  المقدس به مکه شگفت اھل کتاب از تغییر قبله از بیت

این  ۀو دربار ٣گردید بنابراین، درصدد انکار برآمدند موضوع، امری ناخوشایند تلقی می
واقعه آیات بزرگی نازل شده است که در آن درسھا و حکمتھا و آموختنیھای زیاد برای 

 فرماید: د دارد. خداوند متعال میمسلمانان وجو

                                           
مسلم، کتاب اآلداب، باب استحباب  – ۵۸۷، ص ۹، باب تسمیه المولود، ج بخاری، کتاب العقیقة -١

 .۱۶۹۱، ص ۳تحنیک المولود، ج 
 ، صحیح علی شرط الشیخین.۵۴۸، ص ۳، ج الحاکم در مستدرک، کتاب معرفة الصحابة -٢
 .۴۰شمارۀ  ،ب الصلوةبخاری، کتاب االیمان، با -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٢٠

 

ّ�َِكۗ  ۥ�نَّهُ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  َخرَۡجَت  َحۡيُث  َوِمنۡ ﴿ لَۡلَحقُّ ِمن رَّ
ُ ٱَوَما  ا َ�ۡعَملُونَ  بَِ�ٰفِلٍ  �َّ  لَۡمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  ١٤٩َ�مَّ

ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ۡ�ََراِم� ٱ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم  ۥوََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا
ٌة إِ�َّ  ِينَ ٱُحجَّ ْ ِمۡنُهۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ  �َّ تِمَّ نِعۡ  ۡوِ� ۡخشَ ٱَظلَُموا

ُ
َعلَۡيُ�ۡم  َمِ� َوِ�

ْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ٰتَِنا  ١٥٠َولََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  رَۡسۡلَنا �ِيُ�ۡم رَُسوٗ� ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا
َ
ٓ أ َكَما

ْ َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيُ�ۡم َوُ�َعّلُِمُ�ُم  ا لَۡم تَُ�ونُوا  ١٥١َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ
ۡذُكرُۡ�ۡم وَ  ۡذُكُروِ�ٓ ٱفَ 

َ
ْ ٱأ  .]۱۵۲-۱۴۹[البقرة:  ﴾١٥٢ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ  ۡشُكُروا

از ھر مکانی که بیرون شدی، نماز رو به سوی مسجدالحرام کن و این رو کردنت «
خبر  کنید، بی باشد و خدا از آنچه می گمان حق است و از جانب پروردگارت می بی

رو به سوی مسجدالحرام کن و ھر جا که بودید رو  نیست و ازھر جا که بیرون رفتی،
به آن کنید تا مردم بر شما حجتی نداشته باشند؛ مگر کسانی که از ایشان ستم 
نمایند. سپس از آنان مترسید و از من بترسید تا نعمت خویش را بر شما تکمیل نمایم 

گیختم که آیات و شاید رھنمود شوید و ھمچنین پیغمبری را از خودتان درمیانتان بران
دارد و به شما کتاب و حکمت را  خواند و شما را پاکیزه می قرآن ما را بر شما فرو می

توانستید آن را بیاموزید؛ پس مرا یاد  دھد که نمی آموزد و به شما چیزی یاد می می

 .»کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا به جای آورید و ناسپاسی نکنید
را از  ج خداوند، قبل از تغییر قبله، از بیت المقدس به کعبه، پیامبر اکرم الف:

گاه نمود و این خود بیانگر حقانیت نبوت پیامبر توطئه و تردیدافکنی ھای یھودیان آ
بود؛ زیرا خبر از امری غیبی داده بود که بعدھا به وقوع پیوست. به این ترتیب  ج اکرم

ھای یھودیان با  مسلمانان را قبل از دچار شدن آنان به توطئهو  ج خداوند، پیامبر اکرم
این مسئله آشنا نمود تا از نظر روحی سرزنشھای آنان، آمادگی کامل را حاصل نمایند؛ 

 .١تر است زیرا وقوع امری ناگوار به صورت ناگھانی دشوارتر و تحمل آن سخت
 ج توطئه علیه پیامبر اکرم خداوند، یھودیان را به خاطر اعتراضشان به تغییر قبله و

خردی توصیف کرده است که با تقلید و رویگردانی از بینش و  به سبک سری و بی
زند  اند و سفیه کسی را گویند که زیاد تھمت می ارزش کرده اندیشه، خود را خوار و بی

                                           
 .۱۷۱، ص ۱ود، ج تفسیر ابی السع -١



 ٧٢١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

اند: سفیه یعنی  نماید. ھمچنین گفته داند، عمل می و به طور عمدی برعکس آنچه می
 .١و نادان و سفیھان، یھودیان ھستند ستمکار

ٗة وََسٗطا﴿ -ب  مَّ
ُ
 .٢﴾َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ابراھیم ی  گوید: ما رخ شما را به سوی قبله گوید: خداوند متعال می ابن کثیر می
ترین امتھا قرار  السالم برگرداندیم و آن را برایتان انتخاب کردیم تا شما را برگزیده علیه

قیامت شا بر دیگر امتھا گواه باشید؛ چون ھمه به فضیلت شما اعتراف و  دھیم و روز
نمایند و وسط در اینجا یعنی منتخب و بھترین. ھمان طور که به قریش گفته  اقرار می

ھا از نظر نسب و سرزمین.  یعنی بھترین عرب» اوسط العرب نسبًا و دارا«شود:  می
نیز به » صلوه الوسطی«میانه و بھترین بود و در میان قومش،  ج ھمچنین پیامبر اکرم

 .٣معنی نماز میانه است که بھترین نمازھا است
پس این امت، امتی میانه و برگزیده در ایدئولوژی و عقیده و در اندیشه و احساس و در 

 .٤باشد و در زمین مراکز آن حجاز است تنظیم و ساماندھی و در ارتباطات و روابط می

ةٗ  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ :ت مَّ
ُ
ْ  وََسٗطا أ َُكونُوا  لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

 لرَُّسوَل ٱُكنَت َعلَۡيَهآ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع  لَِّ� ٱ ۡلقِۡبلَةَ ٱَعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ َوَما َجَعۡلَنا 
ٰ َعقَِبۡيهِ� �ن َ�نَ  ن يَنَقلُِب َ�َ ِينَ ٱۡت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ ِممَّ ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ ُ ٱَوَما َ�َن  �َّ َّ� 

َ ٱِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  َّ�  ِ  .]۱۴۳[البقرة:  ﴾١٤٣لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  �َّاِس ٱب

ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیغمبر بر شما گواه  رو کرده گمان شما را ملت میانه بی«
ای، قبله ننموده بودیم، مگر اینکه بدانیم چه کسی از  ای را که بر آن بوده قبلهباشد و ما 

چرخد(وبه عقب بر می گردد تا  ھای خود می نماید و چه کسی بر پاشنه پیغمبر پیروی می
مان ازھم جدا شوند) و اگرچه (تغییر قبله) بس یا یثابت قدمان بر ایمان، فرصت طلبان ب

ر کسانی که خدا ایشان را رھنمون کرده باشد و خدا ایمان شما بزرگ و دشوار است، مگر ب

 .»گمان خدا نسبت به مردم بس رئوف و مھربان است گرداند. بی را ضایع نمی

                                           
 .۱۷۰ھمان، ص  -١
پایان نامه فوق لیسانس مؤلف در مورد ھمین آیه است بنا به اواسطیه فی القرآن الکریم در مورد  -٢

 آن تقریبًا ھفتصد صفحه نوشته است.
 .۴۹۲، ص ۲، ج التربیة القیادیة -٣
 .۴۳۰ھمان، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٢٢

 

  سوی بیت المقدس و نیز تغییر قبله از بیت دارد که نماز خواندن به بیان می این آیه
وی در تفسیرش بر این المقدس به سوی کعبه یک امتحان و آزمایش الھی بود. بیضا

تو را به سوی بیت المقدس برای آن  ۀفرماید: ما قبل خداوند می«عقیده است که 
کنند، از کسانی که تمایلی برای تبعیت  پیروی می ج نمودیم تا کسانی را که از پیامبر اکرم

بیازماییم نمودن از ایشان ندارند، مشخص نماییم؛ پس تغییر قبله برای آن بود تا مردم را 
کنند، از کسانی که به علت  و کسانی را که در نماز خواندن به سوی آن از تو پیروی می

گردانند مشخص کنیم و یا کسانی را که از  الفت داشتن با قبله پدران خود، روی می
 کنند، مشخص نمائیم. کنند، از کسانی که از او پیروی نمی پیروی می ج پیامبر اکرم

پذیرد.  سبب علتی انجام شده باشد، با از بین رفتن آن، پایان میو ھر چیزی که به 
پس معنی آیه براساس نظر اول، این است که ما فقط برای این قبله را از بیت المقدس 
به کعبه تغییر دادیم تا آنان را که بر اسالم ثابت و پابرجا ھستند از کسانی که به علت 

 .١»نمایند را جدا و مشخص سازیم نمی یاضطراب و ضعف ایمانشان از این امر پیرو
پس نماز خواندن به سوی کعبه در ابتدای امر و سپس نماز خواندن به سوی بیت 
المقدس و باز دوباره روی آوردن به سوی کعبه و ادامه دادن آن چون دستور خداوند 
 است، اشکالی ندارد؛ زیرا روی کردن به ھر طرفی که خدا بخواھد، عبادت است و مردم

ای جز پیروی از دستور خداوند متعال را ندارند و باید به فرمان او ملتزم و پایبند  چاره
اوست، کند و در مورد قبله، تسلیم فرمان  پیروی می ج باشند و کسی که از پیامبر اکرم

شود و ھر کس در دل خود به حکمی از احکام  در امتحان و آزمون موفق شمرده می
گردد و ایمان ھمواره  ھای ناموفق محسوب می بکند، جزو انسانشریعت، احساس نارضایتی 

. بنابراین، یاران ٢نماید شخص را ملزم به پیروی از شریعت و مخالفت با ھوا و ھوس می
گوید: در  میس  رسول خدا ثابت قدم ماندند و فرمان الھی را پذیرفتند؛ چنانکه ابن عمر

خواندند، ناگھان مردی آمد و گفت:  می حالی که به ھنگام صبح مردم درمسجد قبا نماز
آیاتی نازل شده است و فرمان داده است که در نماز رو به کعبه  ج بر پیامبر اکرم
 .٣درنگ رو به کعبه کردند نمائید؛ آنان بی

                                           
 .۱۰۱، ص ۱تفسیر بیضاوی به نقل از الصراع مع الیھود، ج  -١
 .۱۰۱، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -٢
 .۳۳۷، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -٣



 ٧٢٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ةٗ  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ × ث مَّ
ُ
 .]۱۴۳[البقرة:  ﴾وََسٗطا أ

برادرانشان و خیرخواھی برای آنھا را این آیه کریمه عالقمندی مؤمنان نسبت به 
سوی کعبه  د که مؤمنان را به تغییر قبله بهبیان کرده است. این آیات زمانی نازل گردی

داد. مؤمنان با دلسوزی از سرنوشت عبادت برادرانشان که مرده بودند و به  دستور می
که نمازشان سوی بیت المقدس نماز خوانده بودند پرسیدند. خداوند عزوجل خبر داد 

رو به کعبه  ج روایت است که وقتی پیامبر اکرمس  مقبول است؛ چنانکه از ابن عباس
اند و به سوی بیت المقدس نماز  نمود، گفتند:ای پیامبر خدا، حالت برادرانمان که مرده

فرمود و خاطر نشان  خواندند چگونه خواھد بود؟ آن گاه خداوند این آیه را نازل می می
 در ھر زمان است. ج اصلی پیروی از پیامبر اکرم ۀلساخت که مسئ

َمآءِ� ٱ ِ�  وَۡجِهَك  َ�َقلَُّب  نََرىٰ  قَدۡ ﴿ ۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  لسَّ َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰها فَلَُنَوّ�ِ
ِينَ ٱ�نَّ  ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ وتُواْ  �َّ

ُ
 ۡلِكَ�َٰب ٱأ

نَُّه 
َ
ّ�ِِهۡمۗ َوَما  ۡ�َقُّ ٱَ�َۡعلَُموَن � ُ ٱِمن رَّ ا َ�ۡعَملُونَ  �َّ  .]۱۴۴[البقرة:  ﴾١٤٤بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

ای  بینیم؛ پس تو را به سوی قبله ما رو گرداندن تو را گاھگاھی به سوی آسمان می«
سوی مسجدالحرام کن و در  ذا رو بهر آن خشنود خواھی شد و لسازیم که د متوجه می

ھر جا که بودید، روھای خویشتن را به جانب آن کنید. کسانی که کتاب بدیشان داده 
باشد  دانند که چنین گرایشی حق است و به فرمان پروردگارتان می شده است، نیک می

کتاب خبر نیست و اگر ھر نوع برھان و حجتی برای آنان که  کنند، بی و خدا از آنچه می
ایشان پیروی  ۀنمایند و تو از قبل تو پیروی نمی ۀبدیشان داده شده است، بیاوری از قبل

ھا و  نمایند و اگر از خواسته برخی دیگر پیروی نمی ۀنخواھی کرد و برخی از آنھا ھم از قبل
آرزوھای ایشان پیروی کنی، بعد از آنکه علم و دانایی به تو دست داده است، در این صورت 

ایم، او را  ستمکاران خواھی بود. آنانکه بدیشان کتاب (آسمانی) داده ۀگمان از زمر بیتو 
گمان حق را پنھان  شناسد و برخی از آنان بی شناسد، بدان گونه که پسران خود را می می
دانند حق ھمان است که از جانب پروردگارت برایت آمده است و  دارند؛ در حالی که می می

کند؛  باش. ھر ملتی را جھتی است که به ھنگام نماز بدانجا رو میجزو شک کنندگان م
پس به سوی نیکیھا بشتابید و در انواع خیرات بر یکدیگر سبقت بگیرید. ھر جا که باشید، 

 .»آورد؛ خدا بر ھر چیزی توانا است خدا ھمگی شما را گرد می
 ش، ابراھیم پدر ۀبه شدت عالقمند بود که در نمازش رو به قبل ج پیامبر اکرم

دعای  ۀتر است و نتیجه و ثمر بایستد؛ چون او از دیگر مردمان به ابراھیم اولی
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بود و پرچم توحید را به حق بر دوش گرفت ھمان طور که ابراھیم حامل  ابراھیم
آن بود و آن حضرت دوست داشت که از اھل ادیان گذشته که دین را تحریف کردند و 

ایجاد نمودند، جدا و مستقل باشد. بنابراین، نه تنھا از تقلید در شرایع آسمانی تغییراتی 
داد و از  کرد؛ بلکه به مخالفت با آنھا دستور می آنان و تشبه با آنھا شدیدًا نھی می

داشت؛  ارتکاب لغزشھا و خطاھا و انحرافاتی که آنھا مرتکب آن شده بودند، برحذر می
پدر  ۀبه صورت ھمیشه رو به سوی قبلپس به اقتضای این عالقمندی باید در نمازش 

 .١ای است که برای مردم نھاده شده است ابواالنبیاء، ابراھیم نماید و آن اولین خانه
ای مانند: بعد سیاسی؛ بعد نظامی؛ بعد دینی و بعد  تغییر قبله دارای ابعاد گسترده

عربستان  ۀتاریخی است. از نظر سیاسی با تغییر قبله به سوی مسجدالحرام، شبه جزیر
 شد. از نظر تاریخی این مسئله با میراث عربی ابراھیم محور و مرکز قرار داده می

کرد و از نظر نظامی زمینه را برای فتح مکه و از بین بردن  ارتباط عمیقی پیدا می
پرستی تبدیل شده بود، آماده  وضعیت فاسد و منحرف مرکز توحید که به مرکز بت

داد و امت اسالمی  سانھا را به یکتاپرستی و توحید دعوت مینمود و از نظر دینی ان می
ادیان متمایز  ۀنمود و عبادت در اسالم را از عبادت بقی را از دیگر امتھا جدا می

 .٢ساخت می

ۡ ٱ َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  َخرَۡجَت  َحۡيُث  َومِنۡ ﴿ - د �َِّكۗ  مِن َحقُّ لَلۡ  ۥ�نَّهُ  َراِم� �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل  رَّ
ُ ٱ َوَما ا َ�عۡ  �َّ  لَۡمۡسِجدِ ٱَومِۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  ١٤٩َملُونَ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

ٌة  ۥوََحۡيُث َما ُكنتُۡم فََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ۡ�ََراِم� ٱ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ
ِينَ ٱإِ�َّ  ْ مِۡنُهۡم فََ�  �َّ تِمَّ نِعۡ  ۡخَشۡوِ� ٱ َ�َۡشوُۡهۡم وَ َظلَُموا

ُ
َعلَۡيُ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم  َمِ� َوِ�

ْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ٰتِنَا َو�َُزّ�ِيُ�ۡم  ١٥٠َ�ۡهتَُدونَ  رَۡسلۡنَا �ِيُ�ۡم رَُسوٗ� ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا
َ
ٓ أ َكَما

ا لَۡم تَُ�ونُ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَو�َُعلُِّمُ�ُم  ْ َ�ۡعلَُمونَ َو�َُعلُِّمُ�م مَّ  ۡذُكُروِ�ٓ ٱفَ  ١٥١وا
ۡذُكرُۡ�ۡم وَ 

َ
ْ ٱأ  .]۱۵۲-۱۴۹[البقرة:  ﴾١٥٢ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ  ۡشُكُروا
از ھر مکانی که بیرون شدی، نماز رو به سوی مسجدالحرام کن و این رو کردنت «

خبر  کنید، بی باشد و خدا از آنچه می گمان حق است و از جانب پروردگارت می بی

                                           
 .۱۰۰، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -١
 .۱۴۰، ص ۱االساس فی السنه، ج  -٢
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ازھر جا که بیرون رفتی، رو به سوی مسجدالحرام کن. و ھر جا که بودید رو  نیست و
به آن کنید تا مردم بر شما حجتی نداشته باشند؛ مگر کسانی که از ایشان ستم 
نمایند؛ پس از آنان مترسید و از من بترسید تا نعمت خویش را بر شما تکمیل نمایم و 

ز خودتان در میانتان برانگیختم که آیات شاید رھنمود شوید و ھمچنین پیغمبری را ا
دارد و به شما کتاب و حکمت را  خواند و شما را پاکیزه می قرآن ما را بر شما فرو می

توانستید آن را بیاموزید؛ پس مرا یاد  دھد که نمی آموزد و به شما چیزی یاد می می

 .»کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا به جای آورید و ناسپاس مکنید
ھای نعمت رھنمود ساختن شما به سوی قبله اصلی و مشخص نمودن شما و انسان

ناباب از نعمتھای خداوندی بر شماست و پیش از آن نعمتھای زیادی از سوی خداوند 
 انی شده است که برخی عبارتند از:به شما ارز

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َكَما
َ
 ﴾.ّمِنُ�مۡ  رَُسوٗ�  �ِيُ�مۡ  أ

، امام ج پیامبری از خودتان فرستادیم؛ پس وجود پیامبر اکرماینکه در میان شما 
ھای این نخبگان زعامت و رھبری است. نخبگانی که  مربیان و دعوتگران از ویژگی

به آنان عزت و شرافت بخشیده است و  ج خداوند با سپردن تربیت آنان به پیامبر اکرم
 ھا و برھان و حجت است. ھا و نور دل ھا و معالج روان طبیب قلب ج پیامبر اکرم

ْ َ�تۡ ﴿    ﴾.َءاَ�ٰتَِنا َعلَۡيُ�مۡ  لُوا
 .»خواند آیات ما را برای شما می«

مبنا و اصول اساسی برای ساخت و تربیت، کالم خداوند متعال بود که برای 
ھای امیدوارکننده، به مسلمانان  شد و در مواقع متعدد با نزول آیه نخستین بار نازل می

 بخشید؛ پس نسلی برجسته و ممتاز در تاریخ انسانیت ساخت. میقوت و نیرو 

به طور مستقیم مسئولیت تربیت شما را برعھده دارد و  ج پیامبر اکرم ﴾َو�َُزّ�ِيُ�مۡ ﴿
او کسی است که در اخالق و تطبیق و اجرای احکام قرآن به جایی رسیده که خداوند او را 

 ھا توصیف کرده است و فرموده است: انسانبه چنان صفت جامع ومانعی از میان ھمه 

 .]۴[القلم:  ﴾٤َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  �نََّك َلَعَ�ٰ ﴿
 .»تو دارای خوی سترگ ( صفات پسندیده و افعال حمیده) ھستی«

ترین چیزی که یک انسان در توصیف یک پیامبر  و او کسی است که عایشه با بزرگ
 .»اخالق آن حضرت، قرآن بود«است: ه تواند بگوید، او را توصیف کرده و گفت می
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کردند و  شنیدند که پیامبر آن را تالوت می قرآن را می ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم
دیدند که با نماد پیدا کردن در اخالق بزرگوار آن حضرت، روی زمین راه  قرآن را می

 رود. می

 ﴾.ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َعّلُِمُ�ُم ﴿
 .»آموزد را به شما میو کتاب و حکمت «

سوم آن حضرت بود که به اصحاب و یاران بزرگوارش، کتاب و حکمت  ۀاین وظیف
بیاموزد؛ پس برای اینکه قرآن در امت تأثیرگذار واقع گردد، باید مربی آن، ربانی باشد تا 
به تزکیه انسانھا و پاک نمودن قلوب آنان بپردازد و شریعت خدا را از خالل قرآن و 

مردم بیاموزد والفاظ مشکل و دشوار قرآن را برای مسلمانان توضیح دھد و  سنت به
به  ج ای دچار اشتباه گردند، آن را تصحیح نماید. پیامبر اکرم اگر آنھا در مسئله

ھا و  کرد تا آنھا نیز به آموزه آموخت و آنھا را تربیت می اصحاب و یاران خویش، علم می
گاھی یابند و مر الھی تربیت نمایند؛ پس صحابه  ۀدم را براساس برنامدستورھای الھی آ

رھبری را از خالل  ۀدعوت و روش و شیو ۀتعلیم و تربیت و شیو ۀبرنام ج از پیامبر خدا
برد و  دید و ازخالل آنچه ایشان از آن رنج می شنید و می آنچه ایشان از مخالفان می

گرفت و بدین صورت توانست نسلی را به طور کامل آمده  کوشیدند، فرا می برای آن می
انسانی شایسته گرداند؛ چنانکه یاران پیامبر  ۀنماید و آن را برای رھبری و زعامت جامع

بعد از ایشان در حالی که حامالن تربیت قرآنی و تربیت نبوی بودند، به مناطق  ج ماکر
 مختلف رھسپار شدند و گواھان تبلیغ رسالت بر مردم گردیدند.

ْ َ�ۡعلَُمونَ ﴿ ا لَۡم تَُ�ونُوا آموزد که آنھا را قبل  و چیزھایی به شما می ﴾َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ
قبل از آن در جنگ و کشمکش و جاھلیت ھمه دانستید. آنھا  از وحی و رسالت نمی

به فضل و منت و کرم الھی،  ج بردند، اما بعد از بعثت پیامبر اکرم جانبه به سر می
امتی بزرگ شدند که دارای رسالت و ھدف و زندگی بود و ھدفی جز کار برای رضای 

شیدند و خدا نداشت و عبودیت برای خدای یگانه و اطاعت از او و پیامبرش را تحقق بخ
ھای فردی و ھواپرستی و با ساختن دولت و تمدن به فضل  با دوری از گرایشھا و انگیزه

و خداوند در حق آنان  ١خدا و منت او مستحق مدال افتخار در جھان ھستی گردیدند
 چنین فرمود:

                                           
 .۴۴۲ – ۴۳۸، ص ۲، ج التربیة القیادیة -١
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ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
 لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف بِٱ تَأ

 ِ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ � ل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلََ�َن َخۡ�ٗ

ۡ�َ�ُُهُم 
َ
 .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾١١٠ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَوأ
و نھی از  اید؛ امر به معروف شما بھترین امتی ھستید که به سود انسانھا آفریده شده«

کنید و به خدا ایمان دارید و اگر اھل کتاب ایمان بیاورند، برای ایشان بھتر  منکر می

 .»است (ولی تنھا عده کمی) از آنان باایمانند و بیشتر ایشان فاسق ھستند
 و در جایی دیگر فرمود:

ةٗ  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  َوَسٗطا أ َُكونُوا  لرَُّسوُل ٱَوَ�ُ�وَن  �َّاِس ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

 لرَُّسوَل ٱُكنَت َعلَۡيَهآ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع  لَِّ� ٱ ۡلقِۡبلَةَ ٱَعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ َوَما َجَعۡلَنا 
ٰ َعقَِبۡيهِ� �ن َ�نَۡت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ  ن يَنَقلُِب َ�َ ِينَ ٱِممَّ ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ ُ ٱ َوَما َ�نَ  �َّ َّ� 

َ ٱِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  َّ�  ِ  .]۱۴۳[البقرة:  ﴾١٤٣لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  �َّاِس ٱب
ایم تا گواھانی بر مردم باشید و پیغمبر بر شما  روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«

بدانیم چه ای، قبله ننموده بودیم، مگر اینکه  ای را که بر آن بوده گواه باشد و ما قبله
چرخد و اگرچه  ھای خود می نماید و چه کسی بر پاشنه کسی از پیغمبر پیروی می

(تغییر قبله) بس بزرگ و دشوار است، مگر بر کسانی که خدا ایشان را رھنمون کرده 
گمان خدا نسبت به مردم بس رئوف و  گرداند؛ بی باشد و خدا ایمان شما را ضایع نمی

 .»مھربان است

ۡذُكرُۡ�ۡم وَ  ِ�ٓ ۡذُكُروٱفَ ﴿
َ
ْ ٱأ  .]۱۵۲[البقرة:  ﴾١٥٢ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ  ۡشُكُروا

پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و از من سپاسگذاری کنید و ناسپاسی «

 .»مکنید
ھا، به ذکر خدا در صبح و شام و به جای آوردن  پس این منتھا و ھدایا و این خوبی

خداوند عزوجل آنھا را به ذکر خود تشویق کرد و به کرم و فضل شکر او نیازمند است و 
شود و این در حالی است که قبًال در بیابانھا سرگردان  خدا، در جھان باال از آنھا یاد می

سزد انسان در مقابل این  و در اقصی نقاط جھان سرگردان و حیران بودند. حقا که می
 .١ھمه نعمت، شکر خدا را به جای آورد

                                           
 .۴۴۲، ص ۲، ج التربیة القیادیة -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٢٨

 

ن گونه آیات کریمه، اصحاب و یاران رسول خدا را از خالل رخدادھای بزرگ و و ای
پذیرد.  ساختن شخصیتھای قوی، تربیت کرد؛ شخصیتی که آیینی جز اسالم را نمی

ھمچنین آنان با طبیعت و سرشت یھودیان از خالل آیات قرآن آشنا شدند و به سرشت 
ش پرداختند و به سیما و صورت نگری و کاو و طبیعت فطری و حقیقی آنان به ژرف

اند، از خالل قرآن کریم و تربیت نبوی پی  واقعی و نھایی یھودیان که بر آن تربیت یافته
 فرماید: بردند؛ چنانکه خداوند می

ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى  �ََّ�َٰرىٰ ٱَوَ�  ۡ�َُهودُ ٱ َعنَك  َ�ٰ َولَن تَرۡ ﴿ ِ ٱَح�َّ ُهَو  �َّ
َبۡعَت ٱَولَ�ِِن  لُۡهَدٰىۗ ٱ ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  �َّ

َ
ِيٱأ ِ ٱَما لََك ِمَن  ۡلعِۡلمِ ٱَجآَءَك ِمَن  �َّ َّ�  ٖ ِمن َوِ�ّ

 .]۱۲۰[البقرة:  ﴾١٢٠َوَ� نَِص�ٍ 
یھودیان و مسیحیان ھرگز از تو خشنود نخواھند شد، مگر اینکه از آئین آنھا پیروی «

ھا و آرزوھای ایشان پیروی  ھدایت است و اگر از خواستهکنی. بگو: تنھا ھدایت الھی، 
گاھی یافته ای، ھیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا برای تو  کنی، بعد از آنکه علم و آ

 .»نخواھد بود

 ھای یھودیان در قرآن برخی از صفت -۸
به خوبی به کارھای  ج با بررسی تاریخ یھودیان و مواضع آنھا در برابر پیامبر اکرم

 بریم. زشت و اخالق پستی که آنھا بدان متصف بودند، پی می
و مسلمانان بودند.  ج یھودیان مدام درصدد شکنجه و آزار و اذیت پیامبر اکرم

قرآن، از برخی رنجھا سخن گفته و کتابھای حدیث و سیره در تاریخ، سرشار از 
سنت نبوی رخدادھای بزرگی است که توسط یھودیان اتفاق افتاده است. قرآن و 

ادبی نسبت به خدا و پیامبرش و مکر و فریب و  صفات زشت آنھا را مانند نفاق و بی
توزی و نفرت و حسد و حرص و آزمندی و  سازش و استفاده ننمودن آنان از علم و کینه

حیایی و غرور و تکبر و شرک ورزیدن و مبارزه با پیامبران و  بخل و قدرنشناسی و بی
گری و حالل جلوه  ورانه و کتمان علم و تحریف مطالب و حیلهصالحان و تقلید کورک

خواری و  دادن حرامھا و تفرقه افکنی و طبقاتی عمل کردن در اجرای احکام و رشوه
 .١دروغ و زشتی و ... را بیان کرده است

                                           
 دالله الشقاری مراجعه کنید.المطھر، دکتر عب السنة يالیھود فبه کتاب ارزشمند  -١



 ٧٢٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 کنیم: ھای زشت که در قرآن کریم آمده است، اشاره می اکنون به برخی از این صفت
 عبادت شرک ورزیدن در -۱

عبادت یھودیان براساس تعالیم قرآنی، آمیخته با شرک و باطل است؛ زیرا آنھا بر این 
باشد و در عبادت خداوند، کسانی دیگر غیر از او را با  باورند که خداوند دارای فرزند می

آن دھند؛ چنانکه خداوند برخی از مظاھر شرک را که آنھا مرتکب  او شریک قرار می
 و فرموده است: شدند، ثبت کرده

ِ ٱ ۡ�نُ ٱُعَزۡ�ٌر  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱ �ََّ�َٰرىٱَوقَالَِت  �َّ َ�ٰلَِك قَۡولُُهم  �َّ
ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِينَ ٱوَن قَۡوَل  ُٔ بِأ ۚ َ�َٰتلَُهُم  �َّ ْ ِمن َ�ۡبُل ۖ ٱَ�َفُروا ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  �َّ َّ�

َ
�٣٠ 

ْ ٱ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ ِمُرٓواْ إِ�َّ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  �َّ

ُ
َمۡرَ�َم َوَمآ أ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]۳۱-۳۰[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ
گویند: مسیح پسر خدا است.  دا است و نصاری میگویند: عزیر پسر خ یھودیان می«

ماند که پیش از آن  گویند، به گفتار کافرانی می این سخنی که آنان به زبان می
شوند؟!  گفتند. خداوند کافران را نفرین و نابود کند، چگونه باز داشته می ھمچنین می

به خدایی  یھودیان و نصاری عالوه بر خدا، علمای دینی و پارسایان خود را ھم
شمارند و بدیشان جز این دستور داده نشده  پذیرفتند. مسیح پسر مریم را نیز خدا می

است که تنھا خدای یگانه را بپرستید و بس. جز خدا، معبودی نیست و او پاک و منزه 

 .»دھند ورزی و چیزھایی که ایشان، آنھا را انباز قرار می است از شرک
ھای  سخن گذشته اکتفا نکردند؛ بلکه پیامبران و انسانآنھا در شرک ورزیدن به این 

ھایی قرار دادند که به  صالح خودشان را عبادت کردند و قبرھای آنان را مسجد و بت
 پرستیدند. جای خدا می

پیامبران خداوند یھودیان را بکشد و نابود کند؛ آنھا قبرھای «فرمود:  ج پیامبر اکرم
 .١»خود را مسجد قرار دادند

 بارزه با صالحان و پیامبرانم -۲
پنداشتند، از  آنان عالوه بر اینکه علما و دانشمندان خود را تا حد پرستش، مقدس می

ھای مختلف و با  طرفی در جنگیدن و مبارزه با پیامران و صالحان باکی نداشتند و از راه
ورزیدند. آن  نمیایستادند و حتی از کشتن آنھا امتناع  تمام امکانات در مقابل آنان می

                                           
 .۴۳۷، شماره ۵۳۲، ص ۱، ج البخاری، کتاب الصلوة -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٣٠

 

ما را به این موارد خبر  ألچنین کردند؛ چنانکه خداوند   گونه که با زکریا و عیسی
 بر آنھا فرود آورده است، فرمود: ھا که داده است و بعد از بیان انواعی از عذاب

ٰ  نَّۡصِ�َ  لَن َ�ُٰموَ�ٰ  قُۡلُتمۡ  �ذۡ ﴿ ا  ۡدعُ ٱَطَعاٖ� َ�ِٰحٖد فَ  َ�َ َ�َا َر�ََّك ُ�ِۡرۡج َ�َا ِممَّ
�ُض ٱتُ�بُِت 

َ
�َۡستَۡبِدلُوَن  ۡ�

َ
ِيٱِمۢن َ�ۡقلَِها َوقِثَّآ�َِها َوفُوِمَها وََعَدِسَها َوَ�َصلَِهاۖ قَاَل � َّ� 

 ِ ۡدَ�ٰ ب
َ
ِيٱُهَو أ ۚ ُهَو خَ  �َّ ْ ٱ ۡ�ٌ ۡ�ُۡمۗ َوُ�َِ�ۡت َعلَ  ۡهبُِطوا

َ
ا َس� � فَإِنَّ َلُ�م مَّ  ّ�ِلَّةُ ٱۡيِهُم ِمۡ�ٗ

ِۗ ٱَوَ�آُءو بَِغَضٖب ّمَِن  لَۡمۡسَكَنةُ ٱوَ  ْ يَۡ�ُفُروَن � �َّ �َُّهۡم َ�نُوا
َ
ِ ٱَ�ِٰت َ�ٰلَِك بِ� َّ� 

� ٱبَِغۡ�ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَوَ�ۡقُتلُوَن  َ�نُواْ َ�ۡعَتُدونَ  َ�ٰلَِك  ۡ�َّقِ  .]۶۱[البقرة:  ﴾٦١بَِما َعَصواْ وَّ
آن گاه را که گفتید: ای موسی، ما بر یک خوراکی شکیبایی نداریم و از و به یاد آورید «

خدای خود برای ما آنچه را از زمین از سبزی و خیار و گندم و سیر و عدس و پیاز 
تر را جانشین چیز بھتر سازید؟  رویاند، بخواه. موسی گفت: آیا برآنید که چیز پست می

اید، خواھید یافت و گرفتار  را خواستهسپس به شھری فرود آیید که در آنجا آنچه 
خواری و تنگ دستی شدند و در خور خشم خدا گردیدند. این ھم بدان علت بود که 

کشتند. این به خاطر  ورزیدند و پیغمبران را بدون سبب می به آیات خدا کفر می

 .»سرکشی و تجاوز از حق بود
 کتمان و پوشاندن علم و تحریف حقایق -۳

تحریف حقایق یکی از صفات مذموم و زشت یھودیان از زمان قدیم بوده کتمان علم و 
 به بنی اسرائیل گفته شد:«فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرمس  است. از ابوھریره

ْ ٱ قُۡلَنا �ذۡ ﴿ ِ  ۡدُخلُوا ْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغٗدا وَ  ۡلَقۡرَ�ةَ ٱَ�ِٰذه ْ ٱفَُ�ُوا  ۡ�َاَب ٱ ۡدُخلُوا
ةٞ �َّۡغفِۡر َلُ�ۡم َخَ�َٰ�ُٰ�ۡمۚ َوَسَ�ِ�ُد  ٗدا َوقُولُواْ ِحطَّ  .]۵۸[البقرة:  ﴾٥٨لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُسجَّ

خواھید و  (به یاد آورید) آن گاه را که گفتیم به این شھر وارد شوید و ھر گونه که می«
و خضوع ھرچه که الزم دارید، فراوان و آسوده بخورید و از دروازه (آن شھر) با خشوع 

وارد شوید و بگویید خدایا از گناھان ما درگذر تا گناھان شما را بیامرزیم. ما به 

 .»بخشیم نیکوکاران فزونی می
اّما آنھا به تحریف این آیه پرداختند و در حالی که عقب عقب بر مقعد خود 

ترین علوم و  و از بزرگ .»١خواھیم ای در پوست می خزیدند، وارد شدند و گفتند: دانه می

                                           
 .۳۴۰۳، شماره ۴۳۶، ص ۶البخاری، کتاب االنبیاء، ج  -١



 ٧٣١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ھایی که یھودیان به کتمان و پنھان نمودن آن پرداختند و تالش نمودند تا  دانش
روایت است س  بود. از ابن عباس ج حقیقت را مخفی نگه دارند، علم بر نبوت محمد

که گفت: رافع بن حارثه و سالم بن مشکم و مالک بن الصیف و رافع بن حرمه نزد 
گویی که بر دین و آیین ابراھیم  مدند و گفتند: ای محمد! مگر تو نمیآ ج پیامبر اکرم

دھی که تورات از جانب خدا  ھستی و به تورات که نزد ماست، ایمان داری و گواھی می
اید و به انکار  فرمود: بله ولی شما به تحریف آن پرداخته ج و حق است. پیامبر اکرم

د گرفته شده بود و آنچه را که به آن فرمان اموری پرداختید که از شما بر آن امور عھ
داده شده بودید که برای مردم بیان کنید، پنھان کردید؛ پس من از بدعت گذاری شما 

جوییم که در اختیار داریم؛ پس ما بر  بیزارم. گفتند: پس ما به آن چیزی تمسک می
آن گاه خداوند  ١کنیم آوریم و از تو پیروی نمی ھدایت و حق ھستیم و به تو ایمان نمی

 ورد آنھا این آیه را نازل فرمود:در م

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱلَۡسُتۡم َ�َ نزَِل  ۡ�ِ

ُ
ٓ أ َوَما

ّ�َِك ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗرۖ�  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
آ أ ّ�ُِ�ۡمۗ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

َس َ�َ 
ۡ
 .]۶۸[المائدة:  ﴾٦٨ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِم ۡلَقوۡ ٱفََ� تَأ

آنکه تورات و (ای فرستاده خدا!) بگو: اھل کتاب شما بر ھیچ نخواھید بود، مگر «
انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان برایتان نازل شده است بر پادارید، ولی آنچه بر تو 
ازسوی پروردگارت نازل شده است، بر عصیان و طغیان وکفر و ظلم بسیاری از آنان 

 .»افزاید بنابراین، بر گروه کافران غمگین مباش می
 تفرقه -۴

و در احکام با ھم اختالف دارند. آنھا را متحد یھودیان دارای افکار مختلفی ھستند 
جل آنھا را اند؛ چنانکه خداوند عزو پنداری در حالی که کامًال به دور از ھم و متفرق می

 چنین توصیف کرده است:

َنةٍ  قُٗرى ِ�  إِ�َّ  َ�ِيًعا تِلُونَُ�مۡ َ� يَُ�ٰ ﴿ َصَّ وۡ  �ُّ
َ
ِۢۚ� َوَرآءِ  ِمن أ ُسُهم ُجُدر

ۡ
 َشِديدۚٞ  بَۡيَنُهمۡ  بَأ

ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡعقِلُونَ َوقُلُ  َ�ِيٗعا َ�َۡسُبُهمۡ  َّ�
َ
� َ�ٰلَِك بِ� ٰ  .]۱۴[الحشر:  ﴾١٤وُ�ُهۡم َش�َّ

یھودیان ھرگز با شما به صورت دسته جمعی جز در پس دژھای محکم و یا از پشت «

                                           
 و رجال اسناده موثقون. ۲۰۰، ص ۶تفسیر طبری، ج  – ۵۶۷، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٣٢

 

جنگند. عداوت و دشمنی در میان خودشان شدت دارد. تو ایشان را  دیوارھا نمی
باشند. این بدان خاطر است که  بینی، ولی پراکنده دل بوده و ھماھنگ نمی تحد میم

گاھی ھستند مردمان بی  .»شعور و ناآ
 خواری رشوه -۵

ھا و خصوصیات یھودیان در آثار و بقایای جوامعشان این است که  یکی دیگر از نشانه
ھای مختلف  وسیلهآنھا ھمواره برای محقق کردن ھدف مورد نظر خود به راھھا و 

جستند گرچه با شریعت آنان متضاد بوده است. مانند: رشوه گیری و  تمسک می
 فرماید: حرام؛ چنانکه خداوند می خوردن مال

﴿ ٰ ٰلُونَ  لِۡلَكِذبِ  ُعونَ َس�َّ َّ�
َ
ۡحِت�  أ ۡعرِۡض  ۡحُ�مفَٱ َجآُءوكَ  فَإِن لِلسُّ

َ
ۡو أ

َ
بَۡيَنُهۡم أ

وَك َشۡ�  َ�ۡنُهۡمۖ �ن ُ�ۡعرِۡض َ�ۡنُهمۡ  ۖ �ۡن َحَكۡمَت فَ  ٔٗ َفلَن يَُ�ُّ بَۡيَنُهم  ۡحُ�مٱا
 ِ َ ٱإِنَّ  ۡلقِۡسِط� ٱب  .]۴۲[المائدة:  ﴾٤٢لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ
خورند. اگر ایشان  پذیرند و بسیار مال حرام را می شنوند و می آنان بسی دروغ را می«

ایشان روی بگردان و اگر از آنان روی نزد تو آمدند، در میانشان داوری کن و یا از 
توانند به تو برسانند، ولی اگر در میانشان داوری کردی،  بگردانی، ھیچ زیانی نمی

 .»دارد گمان خداوند دادگران را دوست می دادگرانه داوری کن؛ چراکه بی
 نفاق -۶

و با تشکیل دولت اسالمی در مدینه و قدرت و نیرو گرفتن مسلمانان و فزونی عزت 
 فرماید: شوکت آنان، نقاب نفاق خود را پنھان کردند؛ چنانکه خداوند می

ِينَ ٱ�ذَا لَُقواْ ﴿ ءَاَمنُواْ قَالُوٓاْ ءَاَمنَّا �ذَا َخلَۡواْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِهِۡم قَالُوٓاْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�ََّما َ�ُۡن  �َّ
ُ ٱ ١٤ُمۡستَۡهزُِءونَ  ُهۡم ِ� ُطۡغَ�ٰنِهِۡم َ�ۡعَمُهونَ  �َّ  .]۱۵-۱۴[البقرة:  ﴾١٥�َۡستَۡهزُِئ بِهِۡم َو�َُمدُّ

ایم و  گویند: ما ھم ایمان آورده گردند، می وقتی که منافقان با مؤمنان روبرو می«
گویند: ما با شمائیم  نشیند، می ھنگامی که با رؤسای شیطان صفت خود به خلوت می

نماید و آنان را رھا ساخته  نمائیم. خداوند، ایشان را مسخره می و مؤمنان را مسخره می

 .»تا کورکورانه به سرکشی خویش ادامه دھند
 مداھنت و سازشکاری -۷

یکی دیگر از صفات یھودیان این بود که درصدد رسیدن به اھداف اقتصادی و مالی 
گونه اثر سوئی در شدند، عمل آنان ھیچ  خویش بودند بنابراین، اگر با منکری روبرو می



 ٧٣٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

عمل، نفرین نموده و فرموده  گذاشت. خداوند آنان را به خاطر این وجود آنان نمی
 است:

ِينَ ٱلُعَِن ﴿ ٰ لَِساِن َداوُ  �َّ ٰٓءِيَل َ�َ َمۡرَ�َمۚ َ�ٰلَِك  بۡنِ ٱوَِعيَ�  دَ ۥَ�َفُرواْ ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�
ْ َ�ۡعَتُدونَ  َ�نُوا ْ وَّ ۚ َ�ِۡئَس َما َ�نُواْ  ٧٨بَِما َعَصوا نَكرٖ َ�َعلُوهُ ْ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ َ�نُوا

 .]۷۹-۷۸[المائدة:  ﴾٧٩َ�ۡفَعلُونَ 
اند. این بدان خاطر  بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده«

گذشتند و آنان از اعمال زشتی که  کردند و از حد می وسته سرکشی میبود که آنان پی
کردند و پند  کاریھا نھی نمی کشیدند و ھمدیگر را از زشت دادند، دست نمی انجام می

 .»کردند دادند و چه کار بدی می نمی
 استفاده ننمودن از علم و دانش -۸

ش خویش بھره نگرفتند و خداوند در قرآن به این موضوع که یھودیان از علم و دان
نماید و تصویری دقیق از استفاده ننمودن آنان از علم، ارائه  ھدایت نشدند اشاره می

 .١فرماید: دھد؛ چنانکه می می

ِينَ ٱَمَثُل ﴿ ۡسَفاَرۚۢ� بِۡئَس َمَثُل  ۡ�َِمارِ ٱُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمَثِل  �َّۡوَرٮٰةَ ٱُ�ِّلُواْ  �َّ
َ
َ�ِۡمُل أ

ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ بُواْ � �َّ ِۚ ٱَ�ِٰت َكذَّ ُ ٱوَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  .]۵[الجمعة:  ﴾٥ل�َّ
داستان آنان که حکم تورات بر آنان تکلیف شد، سپس چنان که باید رعایتش نکردند، «

داستان ھایی بر دوش کشید. چه بد است  مانند داستان دراز گوشی است که کتاب

 .»کند گروھی که آیات خدا را دروغ انگاشتند و خداوند، گروه ستمکاران را ھدایت نمی
 تنفر و حسادت -۹

یکی دیگر از صفات یھودیان که در اعماق وجودشان، ریشه دوانیده این است که به 
ورزند و نسبت به غیر  اند، حسادت می ھایی که دیگران در زندگی به آن دست یافته موفقیت

 ج ھودیان از ھر جا که باشد در دل کینه دارند؛ به ویژه اگر آن شخص با پیامبر اکرمی
تغییر قبله و تحریم شراب چنین کردند. از ابن  ۀارتباطی داشته باشد؛ چنانکه در قضی

مسعود روایت است که وقتی حکم تحریم شراب نازل شد، یھودیان گفتند: مگر برادران 
 داوند، این آیه را نازل فرمود:نوشیدند؛ پس خ اند، شراب نمی شما که مرده

                                           
 .۴۸۲ – ۴۶۳، ص ۲، ج ة المطھرةالیھود فی السن -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٣٤

 

ِينَ ٱلَۡيَس َ�َ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ْ  ل�َّ  .]۹۳[المائدة:  ﴾ُجَناٞح �ِيَما َطعُِمٓوا
اند، گناھی به سبب آنچه  اند و کارھای شایسته انجام داده بر کسانی که ایمان آورده«

اگر بپرھیزند و ایمان بیاورند و کارھای شایسته انجام اند، متوجه آنان نیست.  نوشیده
دھند و بعد از آن ھم از محرمات بپرھیزند و ایمان داشته باشند، سپس بپرھیزند و 

 .»دارد داوند نیکوکاران را دوست میکارھای خود را نیکو کنند و خ ۀھم
 حسادت -۱۰

محول گردیده بود، یھودیان نسبت به پیامبر خدا، به خاطر رسالتی که به او 
بردند که پیامبری که مبعوث خواھد شد، از آنھا  ورزیدند؛ زیرا آنھا گمان می حسادت می

خواھد بود که ایشان پیرامون او جمع شوند و به وسیله او با دشمنان خود به جنگ و 
 نبرد خواھند پرداخت.

ست دادند و در بر آشفته شدند و عقل خود را از د ج از این رو با بعثت پیامبر اکرم
مقابلش ایستادند و با او به دشمنی و کینه و عداوت برخاستند و نسبت به یاران وی 

؛ چنانکه ١ورزیدند که خداوند به آنھا نعمت ایمان و ھدایت بخشیده بود، حسد می
 فرماید: ند متعال در این باره میخداو

﴿ ِ ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ نَّةِ ٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ ِ�ۡ 
 .]۶-۴[الناس:  ﴾٦�َّاِس ٱوَ 
ھای مردم به  گری است که در سینه رود. وسوسه گری که واپس می از شر وسوسه«

 .»پردازد از جنھا و انسانھا وسوسه می
 فرماید: ھمچنین می

ۡهلِ  ّمِنۡ  َودَّ َكثِ�ٞ ﴿
َ
اًرا َحَسٗدا ّمِۡن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ أ لَۡو يَُردُّونَُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنُِ�ۡم ُكفَّ

َ لَُهُم  نُفِسِهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
َ
ۖ ٱِعنِد أ ْ ٱفَ  ۡ�َقُّ ْ ٱوَ  ۡ�ُفوا ِ�َ  ۡصَفُحوا

ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
 ۦٓۗ بِأ

َ ٱإِنَّ  َّ�  ِّ�ُ ٰ ءٖ قَِديرٞ  َ�َ  .]۱۰۹[البقرة:  ﴾١٠٩َ�ۡ
بسیاری از اھل کتاب از روی رشک و حسد که در وجودشان ریشه دوانده است، آرزو «

دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان باز گردانند با اینکه حقانیت برایشان کامال 
مان گ پوشی کنید تا خدا فرمان دھد. بی روشن گشته است؛ پس گذشت نمائید و چشم

 .»خداوند بر ھر چیزی توانا است
                                           

 .۷۰، ص ۱ع مع الیھود، ج الصرا -١



 ٧٣٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 غرور و تکبر -۱۱
بینی متصف ھستند. آنھا به  یھودیان از دیرباز ھمواره به غرور و تکبر و خود بزرگ

برند که آنھا نسل  تر و بھتر ھستند و گمان می نظر خود از دیگر مردمان پیشرفته
باشند و بر این باورند که بھشت از آن یھودیھا است و راه یھود راه  خدا می ۀبرگزید

ھدایت است و جز آن، راھھای دیگر، راه گمراھی ھستند؛ چنانکه خداوند عزوجل در 
 و فرموده است: ١کتاب خود این خصلت مذموم و زشت را بیان نموده

ْ لَن يَدۡ ﴿ َما�ِيُُّهۡمۗ ُقۡل َهاتُواْ إِ�َّ َمن َ�َن  ۡ�َنَّةَ ٱ ُخَل َوقَالُوا
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
ُهوًدا أ

 .]۱۱۱[البقرة:  ﴾١١١بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
آید و این آرزو و  و گویند جز کسی که یھودی یا نصرانی باشد، ھرگز به بھشت در نمی«

 .»گویید، دلیل خویش را بیاورید دلخوشی ایشان است. بگو: اگر راست می
ھای متکبرانه و مغرورانه بود و آن را به صورت ج رفتار یھودیان با پیامبر اکرم

ھای:  گوید: تنی چند از یھودیان به نام ؛ چنانکه ابن عباس می٢داشتند مختلفی ابراز می
آمدند و با او سخن  ج نعمان اضاء؛ بحری بن عمرو و شاس بن عدی نزد پیامبر اکرم

به سوی خدا فراخواند و از عذاب بیمشان داد، گفتند: ای  گفتند. رسول خدا آنان را
آن گاه خداوند  ٣ترسانی؟ ما فرزندان خدا و دوستان او ھستیم محمد! تو ما را از چه می

 ورد آنھا این آیه را نازل فرمود:در م

ْ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ ُؤا بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱَ�ُۡن � ُؤهُ  �َّ ٰٓ ِح�َّ

َ
بُُ�م  ۥۚ َوأ قُۡل فَلَِم ُ�َعّذِ

ِ ُمۡلُك  ُب َمن �ََشآُءۚ َوِ�َّ ۡن َخلََقۚ َ�ۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ نُتم �ََ�ٞ ّمِمَّ
َ
بُِذنُو�ُِ�م� بَۡل أ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۱۸[المائدة:  ﴾١٨لَۡمِص�ُ ٱَوَما بَۡيَنُهَماۖ �َ�ۡهِ  ۡ�

ما پسران و عزیزان خدائیم. بگو پس چرا شما را در  گویند: یھودیان ونصرانیھا می«
ھا ھستید که  ھایی ھمچون سائر انسان دھد؛ بلکه شما انسان برابر گناھانتان عذاب می

دھد و سلطنت آسمانھا  خدا، آنان را آفریده است و خداوند ھر که را بخواھد عذاب می
ت (ھمه) به سوی او و زمین و آنچه میان آن دو است، متعلق به خدا است و برگش

 .»است

                                           
 .۷۱ھمان، ص  -١
 .۴۹۷ – ۴۹۵، ص ۲، ج السنة المطھرة يالیھود ف -٢
 .۱۰۵، ص ۶تفسیر طبری، ج  -٣
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 بخل ورزیدن -۱۲
یکی از صفات بارز یھودیان، بخل ورزیدن و انفاق نکردن است؛ چنانکه آنھا نزد 

ترسیم  میمردانی از انصار آمدند و گفتند: اموالتان را در راه خدا خرج نکنید؛ چراکه ما 
چراکه شما که با از دست دادن اموالتان فقیر شوید و در انفاق، شتاب نکنید؛ 

. آن گاه خداوند در مورد آنھا این آیه را ١توانید در آینده چه اتفاق خواھد افتاد نمی
 نازل فرمود:

ِينَ ٱ﴿ ُمُروَن  �َّ
ۡ
ِ  �َّاَس ٱَ�ۡبَخلُوَن َوَ�أ ُ ٱَوَ�ۡ�ُتُموَن َمآ َءاتَٮُٰهُم  ۡ�ُۡخلِ ٱب  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ

ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ 
َ
 .]۳۷[النساء:  ﴾٣٧ِهيٗناَوأ
خوانند و  ورزند و مردمان را نیز به بخل ورزیدن می آنان کسانیند که خود بخل می«

دارند و ما برای کسانی که کفران  نعمتی را که خداوند بدیشان داده است، پنھان می

 .»ایم ای آماده کرده کنند، عذاب خوارکننده نعمت می
مده است، آن را پنھان آ ج تصدیق و تأیید محمدیعنی آنچه در تورات و در مورد 

 دارند:  می

ْ  لَوۡ  ِهمۡ َوَماَذا َعلَيۡ ﴿ ِ بِٱ َءاَمُنوا ا َرزََ�ُهُم  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ْ ِممَّ نَفُقوا
َ
ۚ ٱَوأ ُ ُ ٱَوَ�َن  �َّ َّ� 

 .]۳۹[النساء:  ﴾٣٩بِِهۡم َعلِيًما
آوردند و از آنچه خدا بدیشان داده  میشد اگر آنان به خدا و رستاخیز ایمان  چه می«

گاه از آنان است است، بذل و بخشش می  ».کردند و خداوند آ
 سری عناد و خیره -۱۳

 ج با وجود اینکه دالیل و براھین زیاد و آشکاری بر حقانیت و صداقت نبوت محمد
سری، از ایمان آوردن امتناع ورزیدند و  وجود داشت، اما یھودیان به علت عناد و خیره

در کفر و تکذیب فرو رفتند؛ زیرا عناد ورزیدن و خیره سری قفل ھواپرستی را بر خرد و 
را بیان کرده است و  این صفت آنھا ألبندد. خداوند  زند و آن را می ھا می اندیشه

 فرموده است:

  َولَ�ِنۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ َ�ۡيَت � َّ�  ْ وتُوا

ُ
نَت بَِتابِٖع  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

َ
ٓ أ ْ قِۡبلََتَكۚ َوَما ا تَبُِعوا بُِ�ّلِ َءايَةٖ مَّ

َبۡعَت ٱقِۡبلََتُهۡمۚ َوَما َ�ۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة َ�ۡعٖض� َولَ�ِِن  ۡهَوآَءُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك  �َّ
َ
أ

                                           
 .۴۸۸ – ۴۸۷، ص ۲، ج الیھود فی السنة المطھرة -١



 ٧٣٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

َِّمنَ  ٗذاإِنََّك إِ  ۡلعِۡلمِ ٱِمَن  ٰلِِم�َ ٱ ل  .]۱۴۵[البقرة:  ﴾١٤٥ل�َّ
و اگر ھر نوع برھان و حجتی برای آنان که کتاب بدیشان داده شده است، بیاوری از «

ایشان پیروی نخواھی کرد و برخی از آنان از  ۀنمایند و تو از قبل تو پیروی نمی ۀقبل
ھا و آرزوھای ایشان پیروی بکنی،  نمایند و اگر از خواسته برخی دیگر پیروی نمی ۀقبل

گمان از  بعد از آنکه خداوند، علم و دانایی به تو دست داده است، در این صورت بی

 .»ستمکاران خواھی بود ۀزمر
شوند و  آری ای محمد! اگر دالیل متعددی برای آنان بیاوری، اّما آنان قانع نمی

 که فرمود: ١کند الھی در مورد انھا صدق پیدا می ۀیابند و گفت نمی ھدایت

ْ ٱقُِل ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَماَذا ِ�  نُظُروا �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
َعن قَۡوٖ� �َّ  �ُُّذرُ ٱوَ  �َ�ُٰت ٱَوَما ُ�ۡغِ�  ۡ�

 .]۱۰۱ونس: ی[ ﴾١٠١يُۡؤِمُنونَ 
دھندگان به حال  بیمھا و زمین چه چیزھایی است. آیات و  بگو بنگرید در آسمان«

 .»خواھند ایمان بیاورند افتد که نمی کسانی سودمند نمی
ھائی بودند که در شخصیت یھودیان تبلور و نماد پیدا کرده  اینھا برخی از صفت

بودند و قرآن کریم به آن اشاره کرد تا حقیقت یھودیان را بشناسیم و ھیچ گاه و در 
 نگردیم.ھیچ زمان گرفتار فریب آنان و منحرف 

 کند چهارم: خداوند کار فسادکنندگان را درست و اصالح نمی
نامه ذکر این مسئله بود که بیانگر میزان عدالت و  یکی دیگر از بندھای پیمان

جوانمردی رسول خدا است. این پیمان، برای شھروندان دولت اسالمی، مفھوم آزادی 
برد و   ھا را از بین می اندیشهسازد و اصل تعصب، مصادره و کنترل  دینی را متحقق می
تا وقتی که بتواند دشمنان  ج ای تاکتیکی نبود که پیامبر اکرم این موضوع مسئله

خارجی خود را سرکوب نماید، از آن استفاده کند و بعد از آن به دشمنان داخلی خود 
ستی که با آنھا پیمان بسته بود، بپردازد. ھرگز چنین نبود؛ بلکه این موضع براساس سیا

 .٢گرفت، اتخاذ شده بود که از شریعت الھی سرچشمه می
 

                                           
 .۷۲، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -١
 .۱۵۱دراسة فی السیرة، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٣٨

 

با یھودیان بست این بود که برای  ج نامه که پیامبر اکرم یکی دیگر از بندھای پیمان
دولت اسالمی  ۀای را در سای آنان چون اھل کتاب (ذمی) ھستند، زندگی شرافتمندانه

وفایی بنا شده است، آنھا  تأمین کند، اما از آنجا که سرشت یھودیان بر خیانت و بی
نتوانستند و ھرگز نخواھند توانست به عھد و پیمانھای خود پایبند باشند؛ چنانکه دیری 

نیز  ج نپائید که پیمانھا را نقض نمودند و با دشمنان اسالم ھمدست شدند. رسول خدا
فتاری متناسب با شخصیت آنھا، در پیش گرفت و یھود بنی قینقاع و بنی با آنان ر

که در این مورد به  ١نضیر را از مدینه بیرون راند و مردان بنی قریظه را به قتل رساند
یمانھا اشاره تفصیل سخن خواھیم گفت. قرآن کریم به طبیعت و برخورد یھودیان با پ

 کرده و فرموده است:

ِينَ ٱ﴿ �ٖ وَُهۡم َ� َ�تَُّقونَ َ�َٰهد �َّ ِ َمرَّ
 ﴾٥٦تَّ ِمۡنُهۡم ُ�مَّ يَنُقُضوَن َ�ۡهَدُهۡم ِ� ُ�ّ

 .]۵۶[األنفال: 
شکنند و از  ای، ولی آنان ھر بار پیمان خود را می ای کسانی که از آنان پیمان گرفته«

 .»کنند خیانت و نقض عھد پرھیز نمی
با یھودیان  ج است که پیامبر اکرممنظور از عھد در اینجا پیمانھا و قراردادھایی 

 بست که در کنار او بجنگند و علیه او کسی را یاری نکنند.
استفاده  ج ھای مختلف وگوناگونی برای توطئه علیه پیامبر اکرم یھودیان از وسیله

دلخواه آنان که از بین بردن  ۀکردند، اما این راھکارھا موفقیت آمیز نبود و به نتیج
دولت آنھا و وجود سیاسی آنان بود، نینجامید. اّما علت اصلی  جماعت مسلمانان و

 ھای گوناگون چیست؟ ناکام ماندن آنان با توجه به تمسک جستن به شیوه
تربیت نبوی، معانی و مفاھیم  ۀتوان این امر بیان کرد که شیو عّلت اصلی را می

نیده بود، در استوار و محکم گردا ج ایمان را در دلھای اصحاب و یاران رسول خدا
نتیجه عبودیت خالصانه خدا را تحقق بخشید و با انواع شرک مبارزه کرد و به شاگردان 

 خود یاد داد که از اسباب بیداری و قدرت مادی و معنوی استفاده نمایند.
یارانش را بر عزت و افتخار و مردانگی و شجاعت و نپذیرفتن ذلت و  ج پیامبر اکرم

ھا تسلیم نشدن و مقاومت در برابر آنھا و از بین بردن  توطئه مقاومت و در برابر ظلم و
گران تربیت کرده بود؛ پس آنھا در برابر انواع کیدھای آنان از پای  ھا و توطئه توطئه

                                           
 .۱۲۱القرآن الکریم، د. ناصر العمر، ص  يالعھد و المیثاق ف -١



 ٧٣٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .١درنیامدند و استقامت و بردباری نمودند تا اینکه بر دشمنان خود چیره شدند
ھا را از توانست کوه بود که میای  مکر و توطئه یھودیان بسیار خطرناک و به گونه

آنان در برابر مسلمانان صدر اسالم ناکام ماند؛ زیرا رھبری ی  بیخ برکند، اما مکر وتوطئه

 .٢رفت الھی پیش می ۀآنھا را مستقیمًا رسول خدا برعھده داشت و براساس برنام
و  اند ھای یھودیان از پای درآمده ھا و توطئه مسلمانان امروزی در برابر نقشه

خورند؛ چون مسلمانان از برنامه نبوی در تربیت امت و کیفیت تعامل و  شکست می
کنند. امروز امت اسالم شدیدًا نیاز به رھبری خداجو و  رفتار با یھودیان استفاده نمی

گاھی داشته  گاه که توفیق الھی ھمراه او باشد و از اخالق و صفات یھودیان آ فرزانه و آ
گاھانه با یھودیان داشته باشد که اصول این رفتار بر  باشد، دارد تا تعامل و رفتاری آ

 در رفتار با این قشر منحرف جامعه بشر باشد. ج گرفته از سیاست موفق پیامبر اکرم
ھای مختلف زندگی ملتھا و دولتھا  در عصر حاضر دستھای پلید یھودیان در زمینه

ندارند و ھمین  زمین دخیل است؛ دستھایی که ھدفی جز فساد و تباھی کردن در
 است تعبیر قرآنی:

�ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ� ﴿
َ
 .]۳۳[المائدة:  ﴾فََساًدا ۡ�

نماید؛ پس تالش  استعمال فعل مضارع در این جمله بر تجدد و استمرار داللت می
خاصی از تاریخ نبوده و نیست؛ بلکه تا روز رستاخیز به  ۀیھودیان برای فساد، در مرحل

ھای  اند براساس توطئه ای ادامه خواھد داد و یھودیان توانسته مذبوحانهھای  چنین تالش
 ھا، چیره شوند. حساب شده و در نبود وجود دولت اسالمی قوی بر سرنوشت ملت

ھا امری واضح و  نبوغ ومھارت یھودیان در تخریب و ویرانگری برای تمامی انسان
توان  اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی نمیآشکار است. نقش یھودیان را در دولتھا از نظر 

داری و سوسیالیزم حضور فعال  نادیده گرفت و در دو نظام جھانی یعنی سرمایه
ھای جھانی بزرگ نقش بسزائی داشته و  اند و در انقالبھای بزرگ جھان و سازمان داشته
 دارند.

گاه چنین احساس نمی کند که در مورد قضیه یھود نوعی  آیا یک پژوھشگر آ
 گویی شده است؟ بالغهم

                                           
 .۸۰، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -١
 .۷۹ھمان، ص  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٤٠

 

این سیمای ھولناک در ذھن بسیاری از مردم مجسم است که یھودیان چرخش 
اند و  جھان را به دست دارند و آنھا رھبران سیاسی و مفکران و مبتکران جھان

ھایی بر صفحه شطرنج بیش نیستند که  شخصیتھای مھم دیگر غیر از یھودیان، مھره
 .١دھند دیگران آنھا را حرکت می

گویند، در مساعد  ھایی که از یھودیان و نقش جھانی و خطرناک آنھا سخن می کتاب
کردن زمینه برای تسلیم شدن به آنچه اتفاق افتاده است، مشارکت دارند و بشر را برای 

ھای فرھنگی و نظامی  ھایی که امت با آن برخورد کرد، اعم از شکست ھمه شکست
 کند. مھیا می

ھر چیزی از سوی یھودیان یا از سوی محافل و جمعیت احساس مردم به اینکه 
دارد و آنچه در  آنان طراحی شده است، مردم را از مقاومت و رویارویی و جھاد باز می

شود، ممکن است که در مورد ھر دشمنی دیگر که سیاست  مورد یھودیان گفته می
توان  مثال میترور و ارعاب فکری و نظامی را در پیش بگیرد، گفته شود. به عنوان 

ھای باطنی در جھان اسالم که دارای وجود قوی در مناطق و کشورھای  جماعت
 مختلف ھستند، نام برد.

شود. به عنوان  به چنین جماعتھایی گاھی بیش از شأن و مقام آنھا اھمیت داده می
شود که ھر کس از این گروه افراطی منحرف سخن بگوید و یا درباره آن  مثال شایع می

گیرد.  اش مورد تھدید قرار می ای ارائه دھد درآمد و زندگی ی بنویسد و یا مقالهمطلب
. این ٢کنند بنابراین، ھمه به خاطر حفظ روزی و جان خود سکوت اختیار می

نمایی وحشتناک دشمنان یھودی ما، حقیقتی ندارد؛ زیرا مکر دوستان شیطان  بزرگ
 رماید:ف ف است؛ چنانکه خداوند میبسیار ناچیز و ضعی

ِينَ ٱ﴿ ِۖ ٱَءاَمُنواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ِينَ ٱوَ  �َّ ُٰغوتِ ٱَ�َفُرواْ يَُ�ٰتُِلوَن ِ� َسبِيِل  �َّ  ل�َّ
ۡوِ�َآَء 

َ
ۡيَ�ِٰن� ٱفََ�ٰتِلُٓواْ أ ۡيَ�ٰنِ ٱإِنَّ َكۡيَد  لشَّ  .]۷۶[النساء:  ﴾٧٦َ�َن َضعِيًفا لشَّ

اند،  جنگند و کسانی که کفر پیشه کرده یزدان میاند، در راه  کسانی که ایمان آورده«
گمان شیطان ھمیشه  جنگند؛ پس با یاران شیطان بجنگید. بی در راه شیطان می

 .»ضعیف بوده است

                                           
 .۸۵ – ۸۴قضایا فی المنھج، سلمان عوده، ص  -١
 .۸۷ – ۸۶ھمان، ص  -٢



 ٧٤١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

توان ضعف ایمان مسلمانان و دوری از  یکی از دالیل قدرت یافتن دشمنان، را می
پروردگار را ذکر نمود؛ چراکه در برابر ایمان واقعی و راستین سایر ترفندھا و  ۀبرنام

خورند، اما باید عنصر ترس که  ھا شکست می نقشه ۀرود و ھم ھا از بین می دسیسه
 بسیاری از ھمتھا را سست و غیرتھا را از بین برده است، را از خود دور کرد.

گذارند با قیام و  خویش پا به میدان میھنگامی که مؤمنان با بردباری و استقامت 
ھای دیگران را از  ھای یھودیان و یا نقشه ھا را اعم از نقشه مقاومت خویش تمامی نقشه

 فرماید: کنند؛ چنانکه خداوند می پاشند و نابود می ھم می

ْ �ن تَۡص ﴿ وا ُ�ِ  ْ ۗ  ًٔ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  َوَ�تَُّقوا َ ٱ إِنَّ  ا َّ�  ِ [آل  ﴾َما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط ب
 .]۱۲۰عمران: 

رساند و شکی  گری آنان به شما ھیچ زیانی نمی اگر بردباری کنید و بپرھیزید، حیله«

 .»دھند، احاطه دارد نیست که خداوند بدانچه انجام می
اعتنا باشیم و  و این به ھیچ وجه بدین معنی نیست که نسبت به قدرت دشمن بی

کنیم؛ ھرچند که دشمن حقیر و ناچیز باشد؛ بلکه ھدف این است که آن را ناچیز تصور 
در میزان قدرت دشمن، راه میانه و اعتدال را در پیش گیریم و در خطرناک نشان دادن 
و بزرگ جلوه دادن دشمن تا آن حد مبالغه نکنیم که باعث تضعیف قدرت مسلمانان 

ست آمده نماید، ھمان طور که ما را سست کند و ما را برای پذیرش شک ۀگردد و اراد
نباید اھداف دشمن را نادیده بگیریم و به خود چنان تلقی کنیم که دشمنی وجود 

ا درخواھد آمد؛ چراکه و یقینًا سنت الھی در مورد یھودیان و دیگران به اجر ١ندارد
 فرماید: می

َ ٱإِنَّ ﴿  .]۸۱ونس: ی[ ﴾لُۡمۡفِسِدينَ ٱَ� يُۡصلُِح َ�َمَل  �َّ
 

                                           
 .۸۷ – ۸۶قضایا فی المنھج، ص  -١



 
 
 
 

 فصل چهارم
 ها مقاومت و دفاع و شروع سریه

 اول: شیوه مقاومت و دفاع
 ۀدر مقابل دشمنان از آن استفاده نمود، شیو ج ھایی که پیامبر اکرم یکی از شیوه

مدنی دعوت اسالمی با شروع  ۀمقاومت و برخورد با دشمن بود و این سنت در مرحل
برای سرکوبی مشرکان  ج ھای نظامی و شروع جنگھایی که پیامبر اکرم ھا و دسته سریه

خورد و این شیوه، ارتباط مستقیم و  از آن استفاده نمود، به وضوح به چشم می
 فرماید: دارد؛ چنانکه خداوند می محکمی با قدرت یافتن دین

ِ ٱ َدۡ�عُ  َ� َولَوۡ ﴿ �ُض ٱَ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  اَس �َّ ٱ �َّ
َ
َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ� ُذو فَۡضٍل  �َّ

 .]۲۵۱[البقرة:  ﴾ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ 
برخی دیگر دفع نکند فساد، زمین را فرا  ۀو اگر خداوند، برخی از مردم را به وسیل«

 .»سبت به جھانیان لطف و احسان داردگیرد و خداوند ن می
 فرماید: میھمچنین 

ِينَ ٱ﴿ ْ َر�َُّنا  �َّ ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ۡخرُِجوا

ُ
ۗ ٱأ ُ ِ ٱَولَۡوَ� َدۡ�ُع  �َّ َّ� 

َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  �َّاَس ٱ َُّهّدِ  ۡسمُ ٱَ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
ِ ٱ نَّ  �َّ ُ ٱ َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ هُ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ  .]۴۰[الحج:  ﴾٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ
اند و تنھا گناھشان این  خود اخراج شده ۀھمان کسانی که به ناحق از خانه و کاشان«

 اند: پروردگار ما خدا است. اصًال اگر خداوند بعضی از مردم را به گفته بوده است که می
بعضی دفع نکند، دیرھای (راھبان و تارکان دنیا) و کلیساھای (نصرانیان) و  ۀوسیل

شود،  کنشتھای (یھودیان) و مسجدھای (مسلمانان) که در آنھا خدا بسیار یاد می
دھد کسانی را که (با دفاع از  گردد و به طور مسلم خدا یاری می تخریب و ویران می

 .»داوند نیرومند و چیره استآئین و معابد) او را یاری دھند. خ



 ٧٤٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ھای نبرد و کشمکش حق و باطل که بین  سوره بقره بعد از بیان نمونه ۲۵۱ ۀدر آی
در پایان  سپاھیان طالوت و لشکریان مؤمن او و جالوت و پیروانش اتفاق افتاده است،

 آن آیه چنین آمده است:

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿  .]۲۵۱[البقرة:  ﴾ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱُذو فَۡضٍل َ�َ  �َّ
 .»ولی خداوند نسبت به جھانیان لطف و احسان دارد«

این آیه بیانگر این مطلب است که دفع نمودن فساد به این صورت، نعمتی است که 
 .١گردد شامل حال تمامی مردم می

دارد که به دفاع از دوستان مؤمن  در پایان آیه قتال بعد از اینکه خداوند اعالم می
دھد که با دشمنان خود  خود خواھد پرداخت و بعد از اینکه به مؤمنان اجازه می

نَّ ﴿گوید:  پردازد و می ای اساسی می بجنگند، با تأکید به بیان قاعده ُ ٱ َوَ�َنُ�َ َمن  �َّ
هُ  َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ يَنُ�ُ این سنت را  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم .]٤٠[الحج:  ﴾لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ

دریافتند و دانستند که برای از بین بردن باطل و نابود کردن آن، حتمًا باید امتی پدید 
ریزی و قدرتی باشند که با آن باطل را در ھم بشکنند و  آید که دارای رھبری و برنامه

 ۀھا و بازوھایی نیاز دارد که به وسیل آنھا به یقین دانستند که حق به ارادهنابود کنند. 
آن باشند و به پیوندھایی  ۀآنھا برخیزد و پیش برود و به دلھایی نیاز دارد که شیفت

 نیازمند است که به آن مرتبط باشد.
بایست با این سنت، تعامل و رفتار  به آنھا آموخت که چگونه می ج پیامبر اکرم

درنگ فرمان الھی را وقتی که آنھا را به جھاد فراخواند، اجابت  مایند. آنھا نیز بین
کردند؛ چون خداوند، جھاد را برای این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان 

ای مقرر ساخت که تا روز قیامت ادامه داشته باشد و ستم ھیچ ستمگر و عدالت  فریضه
کنند؛ مگر  ان ببرد و ھیچ قومی جھاد را ترک نمیتواند آن را از می ھیچ عادلی نمی

اینکه خداوند آنھا را خوار و ذلیل خواھد کرد و دشمنانشان را بر آنھا مسلط خواھد 
کرد. جھاد مراحل گوناگونی را پیمود تا مشروع گردید و عّلت اصلی پیمودن این 

تربیت یابند و  توان این موضوع بیان نمود که مسلمانان بیشتر پرورش و مراحل را می
 ۀبیشتر با سرشت انسان ھماھنگی داشته باشد و بھتر مطابق با حرکت دعوت و شیو

                                           
 .۵۱۴، ص ۳مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٤٤

 

 .١ریزی آن سازگار باشد برنامه
 توان این گونه خالصه نمود: را میاین چند مرحله 

احتیاط و خودداری و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر  اول: ۀمرحل
جنگ و قتال بدھد، ولی  ۀخواستند که به آنھا اجاز می ج اکرمبردند. آنھا از پیامبر  می

 .٢ام به آنھا گفت: صبر کنید؛ زیرا من به جنگ فرمان داده نشده ج پیامبر اکرم
رار جنگ و جھاد از طرف خداوند بدون اینکه بر آنھا واجب ق ۀاجاز دوم: ۀمرحل

 فرماید: داده شود؛ چنانکه می

ِيَن يَُ�ٰ ﴿ ذَِن لِ�َّ
ُ
�َُّهمۡ  َتلُونَ أ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ُظلُِموا ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديرٌ  �َّ  .]۳۹[الحج:  ﴾٣٩َ�َ

گردد؛ چراکه بدیشان  شود که به آنان جنگ تحمیل می اجازه به کسانی داده می«

 .»ستم رفته است و خداوند توانا است بر اینکه ایشان را پیروز کند
جنگند؛ چنانکه  واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان می سوم: ۀمرحل

 فرماید: می

﴿ ٰ ْ َوَ� ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُوا ِينَ ٱ �َّ ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا َ� ُ�ِبُّ  �َّ
 .]۱۹۰[البقرة:  ﴾١٩٠لُۡمۡعَتِدينَ ٱ
جنگند و تجاوز و تعدی نکنید؛ زیرا  میو در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما «

 .»دارد خداوند تجاوزکاران را دوست نمی
افران؛ چنانکه خداوند فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم ک چھارم: ۀمرحل

 فرماید: می

ةَ ﴿ ُهورِ ٱإِنَّ ِعدَّ ِ ٱِعنَد  لشُّ ِ ٱَعَ�َ َشۡهٗر� ِ� كَِ�ِٰب  ۡ�َناٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱيَۡوَم َخلََق  �َّ  لسَّ
�َض ٱوَ 

َ
ۡرَ�َعٌة ُحُرٞمۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
نُفَسُ�ۡمۚ َوَ�ٰتِلُواْ  ۡلَقّيِمُۚ ٱ ّ�ِينُ ٱِمۡنَهآ أ

َ
فََ� َ�ۡظلُِمواْ �ِيِهنَّ أ

ْ ٱَكآفَّٗة َكَما يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َكآفَّٗةۚ وَ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ [التوبة:  ﴾٣٦لُۡمتَّقِ�َ ٱَمَع  �َّ

۳۶[. 
ھا و زمین  شماره ماھھا در حکم و تقدیر خدا در کتاب آفرینش از آن روز که آسمان«

باشد. چھار ماه حرام است. این آیین راستین و  را آفریده است، دوازده ماه می

                                           
 .۴۳۸الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۱۰۸، ص ۶تفسیر آلوسی، ج  -٢



 ٧٤٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

مشرکان بجنگید؛  ۀتغییرناپذیری است؛ پس در آنھا به خویشتن ستم نکنید. با ھم

 .»استجنگند و بدانید که خدا با پرھیزگاران  ھمان گونه که آنان جملگی با شما می
وضعیت دولت نوپای اسالم و حالت لشکریان اسالمی از نظر سازوبرگ افراد و اینکه 

جھاد و  ۀکرد که مسئل آنان تاکنون برای کارزار و جھاد آموزش ندیده بودند اقتضا می
گذشت تا  نماید و الزم بود که مدت زمانی می گام حرکت و پیشروی میقتال گام به 

توانستند با دشمنان دعوت اسالمی مانند کافران قریش که مسلمانان را مورد اذیت  می
آنان نموده بودند، حمله  ۀو آزار قرار داده بودند و آنھا را مجبور به ترک خانه و کاشان

بود تا دولت اسالمی قدرت  چنین می ود و باید ھمکنند. جھاد در ابتدا امری اختیاری ب
بگیرد و تعداد مسلمانان بیشتر شوند،به طوری که بتوانند در برابر قدرتھای کفر شبه 
جزیره عربستان اگر بر ضد مسلمانان بسیح شدند،بایستند چنانکه ھمین طور شد، 

می و مقاومت نمایند و واجب گردیدن جنگ در صورتی است که وضعیت دولت اسال
لشکر اسالمی در حدی باشد که آمادگی رویارویی با ھمه احتماالت را داشته باشد. 

دشمنان خود قرار بگیرند، جنگیدن در این  ۀالبته اگر مسلمانان مدینه مورد حمل
صورت بر آنھا فرض است و اختیاری نیست؛ چنانکه این مسئله یکی از موضوعاتی است که 

نمود که در راه دفاع از دعوت  د و انصار را موظف میدر بیعت عقبه دوم مطرح گردی
 .١اسالمی و صاحب آن و پیروان دعوت با سرخ و سیاه و ھر کس که باشد، بجنگند

آموزش فنون  ج داد، پیامبر اکرم با نزول آیاتی که اجازه جنگ را به مسلمانان می
کرد و  نبردھا شرکت میجنگی به یارانش را آغاز کرد و خود نیز در تمرین و مانورھا و 

آن انسان به  ۀترین و بھترین عبادتھا قرار داد که به وسیل آمادگی برای جھاد را از بزرگ
الھی را اجرا کرد که  ۀاین گفت ج شود و پیامبر اکرم خداوند متعال نزدیک می

 فرماید: می

ا ﴿ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ َّ� 

ُ ٱوََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  ءٖ  �َّ ْ ِمن َ�ۡ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقوا
ِ ٱِ� َسبِيِل  نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  مۡ يُوَفَّ إَِ�ۡ�ُ  �َّ

َ
 .]۶۰[األنفال:  ﴾٦٠َوأ

توانید نیرو و اسبھای ورزیده (ساز وبرگ  نان تا آنجایی که میبرای (مبارزه با) آ«
جنگ)آماده سازید تا بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و کسانی دیگر جز 

                                           
 .۴۶۴ – ۴۶۳، ص ۱القتال و الجھاد، محمد خیر ھیکل، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٤٦

 

شناسد. ھر آنچه  شناسید و خدا آنان را می آنھا را نیز به ھراس اندازید که ایشان را نمی
شود و ھیچ گونه  ال به شما داده میدر راه خدا صرف کنید، پاداش آن به تمام و کم

 .»بینید ستمی نمی
 ۀدر ساختن و آماده کردن مجاھدان مسلمان بر دو شیو ج برنامه پیامبر اکرم

متوازن استوار بود و این دو شیوه عبارت بود از: توجیه معنوی از یک طرف و آموزش 
 علمی از طرف دیگر.

 توجیه و رھنمود معنوی -۱
کرد و امید قطعی  باال بردن معنویات مجاھدان تالش میبرای  ج پیامبر اکرم

نمود و از آن لحظه به بعد، ھمواره این  پیروزی یا بھشت را در وجود آنھا تثبیت می
نمود تا با تمام  برد و او را وادار می امید، مسلمانان را در میدانھای جنگ به پیش می

. رسول ١شمشیر تالش نماید ۀقوای جسمی و روحی برای پیروز شدن یا مرگ زیر سای
بودند که دوست  به خدا سوگند، اگر مردانی نمی«فرمود:  خدا در این راستا به آنان می

دیدم که آنھا را بر آن سوار کنم و با خود  نداشتند از من باز بمانند و من ھم چیزی نمی
جانم  ماندم و سوگند به کسی که شود، باز نمی ببرم، از ھیچ جنگی که در راه خدا می

در دست اوست، دوست داشتم در راه خدا کشته شوم؛ سپس زنده شوم، باز کشته 
 .٢»کشته شوم و باز زنده گردم و ...شوم، سپس زنده شوم و باز 

شود، دوست ندارد به دنیا بازگردد  ھرکس که وارد بھشت می«فرمود:  ھمچنین می
کند به دنیا  ه آرزو میو چیزی از چیزھای روی زمین را داشته باشد؛ به جز شھید ک

که برگردد و دوباره در راه خدا کشته شود و این به خاطر گرامیداشتی است 
 .٣»بیند می

 اسلوب علمی -۲
بر این بود که از تواناییھای قشرھای مختلف امت از  ج سعی و تالش پیامبر اکرم

جنگی از ھای مردان، زنان، کودکان، نوجوانان و پیرمردان استفاده کند و به مھارت
 ج قبیل: نیزه زنی؛ شمشیرزنی؛ تیراندازی و اسب سواری پرداخت. پیامبر اکرم

                                           
 .۱۶۱دراسة فی السیره، ص  -١
 .۲۷۹۷شمارۀ  ،۲۶۸، ص ۳البخاری، کتاب الجھاد و السیره، باب تمنی الشھاده، ج  -٢
 .۲۸۱۷شمارۀ  ،۲۷۴، ص ۳ھمان، باب تمنی الرجوع للدنیا، ج  -٣



 ٧٤٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ھای متوازن تربیت نظامی از قبیل: توجیه؛ آموزش؛ امید به پیروزی یا بھشت و  برنامه
آمیخت و مسلمانان را  ھای جھاد را به ھم می به کارگیری تمامی تالش در میدان

گیرند، خوب به خاطر داشته باشند تا  ن جنگی را فرا مینمود تا آنچه از فنو تشویق می
 .»١ھرکس تیراندازی را فراگرفت، سپس آن را ترک کرد، از ما نیست«جایی که فرمود: 

اند؛  سخن پیامبر دعوتی است برای عموم؛ حتی برای کسانی که به سن پیری رسیده
تعدادھا و توانھای امت، چراکه ھمه باید تیراندازی را تمرین بکنند. اسالم به سایر اس

 دھد و در فکر شکوفا ساختن و حسن استفاده از آن است. اھمیت می
در تمامی شرایط و اوضاع به دشمنان توجه داشت و مسلمانان را  ج آن حضرت

کرد که از تمامی وسایل موجود برای نابودی دشمنان استفاده  تشویق و تحریک می
گاه باشید  ھر چه نیرو و«نمایند؛ چنانکه فرمود:  توان دارید آماده کنید؛ سپس فرمود: آ

گاه باشید که نیرو  .٢»، تیراندازی استکه نیرو، تیراندازی است؛ آ
ھای مادی  به مسلمانان آمادگی در تمامی زمینه ج قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم

 و معنوی را آموخت و از آنان خواست تا در مقابل دشمن آماده و متحد باشند؛ چنانکه
 فرماید: خداوند متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمنُواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�ۡم فَ  �َّ وِ  نفُِروا

َ
ْ ٱ�ُبَاٍت أ  .]۷۱[النساء:  ﴾٧١َ�ِيٗعا نفُِروا

دسته اید، احتیاط نمایید و آمادگی خود را حفظ کنید و  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»دسته ھمگی با ھم بیرون روید
ھای دشمنان  داللت بر وجوب عنایت به اسباب و برحذر بودن از دسیسهاین آیه 

نماید و انواع آمادگیھای مربوط به سالح و جسم و آموزش نظامی به مجاھدان و رھنمود  می
ساختن آنان به اموری که آنان را در جھاد با دشمنان و سالم ماندن از مکرھای آن کمک 

به طور مطلق دستور آمادگی و احتیاط در برابر گردد. خداوند  نماید را شامل می می
دشمنان را داده است و نوع خاصی رامشخص نکرده است؛ چراکه به تناسب و نوع سالحھا 

 شود. نمایند و عالوه بر آن دشمن از نظر تعداد و نوع مبارزه، ضعیف و قوی می فرق می
زکیه نفس بود و بزرگی برای ت ۀمدرس ج جھاد از دیدگاه اصحاب و یاران رسول خدا

مطلوب و مورد نظر را خواھد داد که آنھا  ۀآنھا یقین داشتند که جھاد ھنگامی نتیج

                                           
 . ۱۹۱۹شمارۀ  ،۱۵۲۳، ص ۳، باب فضل الرمی و الحث علیه، ج االمارةمسلم، کتاب -١
 ھمان. -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٤٨

 

جھاد خود را خالصانه برای رضای خدا انجام دھند و به آنچه به آن ایمان دارند و مردم 
خطر ریاکاری در اعمال را برای  ج خوانند، عمل نمایند. پیامبر اکرم را به آن فرا می

اولین کسی که در روز قیامت مورد بازخواست قرار «یان نموده بودو فرمود: آنھا ب
کنند و  گیرد، مردی است که ظاھرًا در راه خدا شھیدشده است. او را احضار می می

ھا چه  گوید: با این نعمت شود؛ سپس خداوند می ھایش را به او متذکر می خداوند نعمت
گوید:  م تا اینکه به شھادت رسیدم. خداوند میگوید در راه تو جنگید ای؟ می کار کرده

دروغ گفتی؛ بلکه تو جھاد کردی تا دیگران بگویند فالنی چه قدر شجاع و با جرأت 
اش به  دھد که او را بر چھره است و این در دنیا گفته شد؛ سپس خداوند دستور می

به دیگران کنند که علم آموخته و آن را  سوی جھنم بکشانند؛ پس مردی را احضار می
شود و  ھای خود را به او متذکر می یاد داده و قرآن خوانده است. خداوند نعمت

گوید: علم آموختم و آن را به دیگران یاد دادم و  گوید: با این نعمتھا چه کردی؟ می می
فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه چنین کردی که بگویند:  در راه تو قرآن خواندم. خداوند می

دھد  بخشنده و سخاوتمندی است و این گفته شد؛ سپس دستور میفالنی چه انسان 
 .١»بکشانند اش به سوی دوزخ که او را بر چھره

خالصانه و برای خدا و به امید پاداش وی و از ترس  ج بنابراین یاران پیامبر اکرم
کردند. سخن آنھا برای خدا بود و اموال خود را در جھت کسب  عذابش جھاد می

نمودند وجان خود را در راه دفاع از دین خدا و برای اعتالی نام  ج میرضایت خدا، خر
شان گذاشت  ھای نفس ۀکردند. جھاد آنھا در راه خدا آثار بزرگی در تزکی خدا تقدیم می

 آثار آن را این گونه بیان نمود: توان برخی از که به طور خالصه می

 به آنآزاد کردن نفس از شیفتگی زندگی دنیا و وابستگی  -۳
رغبتی نسبت به دنیا و چشم دوختن به آخرت و  جھاد در راه خدا تمرین عملی بی

ھایی است که خداوند برای بندگانش در بھشت آماده کرده است  مشتاق بودن به نعمت
ھا، مؤثر است. مجاھد  نفس ۀترین مسائلی است که از نظر اسالم در تزکی که این از بزرگ

فروشد تا او را خشنود سازد؛ چراکه خداوند،  ا میکسی است که وجودش را به خد
خالق و مالک حقیقی جانھا است و او خود این افتخار را به مجاھدان داده که چیزی را 

 فرماید: خرد؛ خداوند می آنھا می که به آنھا بخشیده است، دوباره از

                                           
 .۱۹۰۵مسلم، کتاب االماره، باب من قاتل للریاء و السمعه، شماره  -١



 ٧٤٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 

َ ٱإِنَّ ﴿ َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۡشَ�َىٰ ٱ �َّ ۡمَ�ٰل
َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
نَّ لَُهُم أ

َ
ۚ ٱُهم بِأ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ۡ�َنََّة

ِ ٱ ا ِ�  �َّ ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَ�َيۡقُتلُوَن َوُ�ۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ ۡوَ�ٰ  ۡلُقۡرَءاِن� ٱوَ  ۡ�ِ
َ
َوَمۡن أ

ِ بَِعهۡ  ِۚ ٱِمَن  ۦِده ْ ٱفَ  �َّ وا ِيٱبِبَۡيعُِ�ُم  ۡسَتۡبِ�ُ  ۡلَفۡوزُ ٱَوَ�ٰلَِك ُهَو  ۦۚ بَاَ�ۡعُتم بِهِ  �َّ
�ُِبونَ ٱ ١١١ۡلَعِظيمُ ٱ ٰٓ �ُِحونَ ٱ ۡلَ�ِٰمُدونَ ٱ ۡلَ�ٰبُِدونَ ٱ ل�َّ ٰٓ ٰكُِعونَ ٱ ل�َّ ِٰجُدونَ ٱ ل�َّ  ل�َّ
ِ  �ِمُرونَ ٱ ِۗ ٱِ�ُُدودِ  ۡلَ�ٰفُِظونَ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  �َّاُهونَ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف ٱب َّ�  ِ َو�َّ�ِ
 .]۱۱۲-۱۱۱[التوبة:  ﴾١١٢نِ�َ لُۡمۡؤمِ ٱ
کند. در راه خدا  گمان، خداوند جان و مال مؤمنان را در مقابل بھشت خریداری می بی«

ای است راستین که خداوند آن را  شوند و این وعده کشند وکشته می جنگند؛ پس می می
است؛ تر  در تورات و انجیل و قرآن داده است و چه کسی از خدا به عھد خود وفا کننده

اید، شاد باشید و این پیروزی بزرگ و رستگاری سترگی است.  ای که کرده پس به معامله
آنان توبه کننده، پرستنده، سپاسگذار کننده، نمازگزار، دستور دھنده به کار نیک، 

 .»باشند و مژده بده به مؤمنان ا میبازدارنده از کار بد و حافظ قوانین خد

 دادن آن به صبر و جان فداییپاک گردانیدن نفس و آموزش  -
یقین کرده بودند که  ج در پرتو تربیت پیامبر اکرم ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

آید و باید نفس  بھشت با سختیھا احاطه شده است و با تن پروری و راحتی به دست نمی
تنبلی و ھا و خطرھا استوار و مقاوم باشد و  را به مجاھدت وادار نمود تا در برابر سختی

کاھلی را رھا کند. ھمچنین آنان از قرآن کریم آموختند که حکمت خداوند اقتضا کرده 
است تا وجود انسانھا را در معرض پاکسازی قرار بدھد و پایداری آن آشکار گردد و میدان 

 فرماید: ؛ چنانکه خداوند متعال می١پاکسازی است ۀترین مدرس جھاد، بزرگ

يَّامُ ٱَوتِلَۡك  ۥۚ قَۡرٞح ّمِۡثلُهُ  لَۡقوۡمَ ٱَ�َقۡد َمسَّ  إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرحٞ ﴿
َ
 �َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

ُ ٱَوِ�َۡعلََم  ِينَ ٱ �َّ ۗ وَ  �َّ ْ َو�َتَِّخَذ مِنُ�ۡم ُشَهَدآَء ُ ٱَءاَمنُوا ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ  ١٤٠ل�َّ
َص  ُ ٱَوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ ن تَۡدُخلُواْ  ١٤١لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمنُواْ َو�َۡمَحَق  �َّ

َ
ۡم َحِسبۡتُۡم أ

َ
ا  ۡ�َنَّةَ ٱأ َولَمَّ

ُ ٱَ�ۡعلَِم  ِينَ ٱ �َّ ِٰ�ِ�نَ ٱَ�َٰهُدواْ مِنُ�ۡم َو�َۡعلََم  �َّ مِن  لَۡموَۡت ٱَولََقۡد ُكنتُۡم َ�َمنَّۡوَن  ١٤٢ل�َّ

                                           
 .۲۹۳، ص ۱منھج االسالم فی تزکیه النفس، د. انس احمد، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٥٠

 

 
َ
ۡ�تُُموهُ َوأ

َ
ن تَلَۡقۡوهُ َ�َقۡد َر�

َ
 .]۱۴۳-۱۴۰[آل عمران:  ﴾١٤٣نتُۡم تَنُظُرونَ َ�ۡبِل أ

اگر به شما (مسلمانان) جراحتی رسیده است، به آن جمعیت نیز جراحتی ھمانند «
گردانیم تا خداوند  آن رسیده است و ما این روزھا را در میان مردم دست به دست می

شما  ثابت قدمان برایمان راجدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و خداوند از میان
قربانیانی برگیرد و افتخار شھادت نصیبشان گرداند و خداوند ستمکاران را دوست 

دارد و تا اینکه خداوند مؤمنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود وتباه  نمی
اید که شما به بھشت درخواھید آمد، بدون آنکه خداوند کسانی از  سازد. آیا پنداشته

اند و بدون آنکه خداوند بردبارانی  تالش و جھاد برخاسته شما را مشخص سازد که به
را متمایز گرداند. شما که تمنای مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید، داشتید. اینک 

 .»نگرید بینید و شما بدان می مرگ را می

 شود جھاد باعث عزت نفس و قدرت آن می -
رھنمود نبوی فرا گرفتند که جھاد در راه خدا  ۀدر سای ج اصحاب و یاران رسول خدا

ترین وسیله برای رشد عزت نفس و تقویت و پاک کردن آن از ذلت و خواری و  بزرگ
کسالت و رذالت است؛ چنانکه خداوند در کتاب خود بیان نموده است که مؤمن با عزت 

 باشد: می دگار و تمسک به دین خداو عزیز است و این عزت، مرھون ایمان او به پرور

ٓ َ�ُقولُوَن لَ�ِن رََّجعۡ ﴿ َعزُّ ٱَ�ُۡخرَِجنَّ  لَۡمِديَنةِ ٱ إَِ�  َنا
َ
ۚ ٱِمۡنَها  ۡ� َذلَّ

َ
�ۡ  ِ ةُ ٱَوِ�َّ  ۡلعِزَّ

 .]۸[المنافقون:  ﴾٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَولَِرُسوِ�ِ 
افراد با عزت و قدرت، اشخاص خوار و ناتوان را گویند اگر به مدینه برگشتیم، باید  می«

ان است و لیکن از آن جا بیرون کنند. عزت و قدرت از آن خدا و پیامبر وی و مؤمن

 .»دانند منافقان نمی
پس ھرگاه مسلمان از جھاد شانه خالی کند و به دنیا مشغول گردد و از آخرت غافل 

 ج گیرد. پیامبر اکرم شود، وجودش به ذلت و خواری و ضعف و کرنش خو می
و به کشاورزی راضی  ٢معامله کردید و دم گاوھا را گرفتید ١ھرگاه به عینه«فرماید:  می

گرداند و آن را دور  شدید و جھاد را ترک گفتید، خداوند ذلتی بر شما مسلط می

                                           
 بخرد. تر، ھمان را از او یعنی به کسی کاالیی بفروشد و سپس با قیمتی کم -١
 یعنی به کشاورزی و شخم زدن زمینھا مشغول شدید. -٢



 ٧٥١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .١»ید تا اینکه به دین خود بازگردیدنما نمی
خود قرار داده است و فقط برای آن ترین ھدف  و در مورد کسی که دنیا را بزرگ

د الھی قرار رود که مشمول این وعی اندیشد، بیم آن می نماید و به آن می تالش می
 فرماید: بگیرد که می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ْ ب ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ� يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا ْ ٱوَ  �ُّ نُّوا
َ
ِينَ ٱبَِها وَ  ۡطَم� ُهۡم َ�ۡن  �َّ

 ِ َوٮُٰهُم  ٧َنا َ�ٰفِلُونَ َءاَ�ٰت
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
 .]۸-۷ونس: ی[ ﴾٨بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ  �َّارُ ٱأ

کنند و  کشند و به زندگی دنیوی بسنده می مسلمًا کسانی که دیدار ما را انتظار نمی«
مانند، چنین کسانی جایگاھشان دوزخ است، به سبب  توجه می از آیات ما غافل و بی

 .»کنند می کارھایی که
ھرکس در حالی بمیرد که جھاد نکرد و خود را به «فرمود:  ج ھمچنین پیامبر اکرم

 .٢»ننمود، بر بخشی از نفاق مرده استآن تحریک 
راه جھاد را تمام مشکالت آن در پیش گرفتند و بنابراین،  ج یاران پیامبر اکرم

 فرماید: از جانب خدا شدند که می بزرگی ۀسزاوار مژد

ِينَ ٱوَ ﴿ َ ٱَ�َٰهُدواْ �ِينَا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسبُلَنَاۚ �نَّ  �َّ  .]۶۹بوت: ک[العن ﴾٦٩لُۡمۡحِسنِ�َ ٱلََمَع  �َّ
گردانیم و  ھای خود، رھنمود می کنند، آنان را به راه کسانی که در راه ما جھاد می«

 .»قطعًا خدا با نیکوکاران است

 دوم: اهداف جهاد در راه خدا

 از آزادی عقیدهحمایت  -۱
 فرماید: خداوند متعال می

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ﴿ ِۚ فَإِِن  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱَوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ ْ ٱِ�َّ َ ٱفَإِنَّ  نَتَهۡوا بَِما  �َّ
ْ فَ  ٣٩َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ْ ٱ�ن تََولَّۡوا نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ َونِۡعَم  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَمۡولَٮُٰ�ۡمۚ نِۡعَم  �َّ

 .]۴۰-۳۹[األنفال:  ﴾٤٠�َِّص�ُ ٱ
ای باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا گردد؛ پس اگر  و با آنان پیکار کنید تا فتنه«

                                           
 و صحیح است. ۳۴۶۲شمارۀ  ،ب البیوع، باب فی النھی عن العینةابوداود، کتا -١
 .۱۹۱۰شمارۀ  ، باب ذم من مات و لم یغز،، کتاب االمارةمسلم -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٥٢

 

کنند و اگر پشت کردند، بدانید که  بیند چیزھایی را که می دست برداشتند، خدا می

 .»ن یاور و مددکار استپرست و بھتریخداوند سرپرست شما است و او بھترین سر
شود و آن اینکه  ای دیگر به مسلمانان واگذار می گوید: اینجا وظیفه سید قطب می

کند و مانع رسیدن آن به طور آزادانه به  باید ھر نیرویی که درمقابل دعوت قد علم می
بایست از میان  سازد، می نماید و مردم را منحرف می گردد و آن را تھدید می مردم می

برداشته شود و مسلمانان باید ھمواره به جھاد بپردازند تا مبتال کردن مؤمنان به فتنه 
برای ھیچ قدرتی در زمین ممکن نباشد و دین از آن خدا باشد ... نه اینکه در پذیرفتن 
دین اجبار و اکرامی باشد؛ بلکه به این معنی که دین خدا در زمین برتر و باال باشد 

ای از کسی نداشته باشد و  خواھد آن را بپذیرد، ترس و واھمهطوری که ھر کس که ب
باید جھاد ادامه داشته باشد تا در زمین خدا، قانون و نظامی که مانع رسیدن نور خدا و 
ھدایت او به اھل آن باشد، باقی بماند. در چھارچوب این اصول عام، جھاد در اسالم 

حاصره و فتنه و حفاظت شریعت و مشروع شد ... جھاد برای عقیده وحفاظت آن از م
قانون الھی در زندگی و تثبیت پرچم آن در زمین خواھد بود، به صورتی که ھر کس 

شود و ھر کس عالقمند باشد  قصد تجاوز به آن را داشته باشد، بداند که جھاد برپا می
 به این عقیده بپیوندد، بدون اینکه از کسی بھراسد و این تنھا جھادی است که اسالم

نماید وکسانی را که در این جھاد کشته  دھد و بر آن تأکید می به آن دستور می
گیرند،  دھد وکسانی را که پرچم این جھاد را برعھده می شوند، شھید قرار می می

 .١شمارد دوستان خدا می

 حمایت از شعائر و عبادات -۲
 فرماید: خداوند متعال می

َ ٱإِنَّ ﴿ ِيٱيَُ�ٰفُِع َعِن  �َّ ْۗ إِنَّ  نَ �َّ َ ٱَءاَمُنٓوا اٖن َكُفورٍ  �َّ ِيَن  ٣٨َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َخوَّ ذَِن لِ�َّ
ُ
أ

ْۚ �نَّ  �َُّهۡم ُظلُِموا
َ
َ ٱيَُ�َٰتلُوَن بِ� ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديرٌ  �َّ ِينَ ٱ ٣٩َ�َ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم  �َّ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ْ َر�َُّنا  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ۗ ٱبَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ُ ِ ٱَولَۡوَ� َدۡ�ُع  �َّ َمۡت  �َّاَس ٱ �َّ َُّهّدِ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل

ِ ٱ ۡسمُ ٱَصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  نَّ  �َّ ُ ٱ َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ َمن  �َّ
هُ  َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ يَنُ�ُ ِينَ ٱ ٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ ُٰهۡم ِ�  �َّ َّ� كَّ �ِض ٱإِن مَّ

َ
قَاُمواْ  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱأ َوَءاتَُواْ  لصَّ

                                           
 .۱۸۷، ص ۱فی ظالل القرآن، ج  -١



 ٧٥٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

َكٰوةَ ٱ ِ  لزَّ  ب
ْ َمُروا

َ
ْ َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ ِ َ�ٰقَِبُة  لُۡمنَكرِ� ٱَوَ�َهۡوا ُمورِ ٱَوِ�َّ

ُ
-۳۸[الحج:  ﴾٤١ۡ�

۴۱[. 
دوست  پیشگان کافر را کند از مؤمنان؛ چراکه مسلمًا خداوند خیانت خداوند دفاع می«

گردد؛  شود که به آنان جنگ (تحمیل) می جنگ به کسانی داده می ۀدارد. اجاز نمی
چراکه بدیشان ستم رفته است و خداوند توانا است بر اینکه ایشان را پیروز کند. ھمان 

اند و تنھا گناھشان این بوده  خود اخراج شده ۀکسانی که به ناحق از خانه و کاشان
وردگار ما خدا است. اصًال اگر خداوند بعضی از مردم را به اند: پر گفته است که می

بعضی دفع نکند، دیرھای (راھبان) و کلیساھای (نصاری) و کنشتھای  ۀوسیل
شود، تخریب و ویران  (یھودیان) و مسجدھای (مسلمانان) که در آنھا خدا بسیار یاد می

اری دھند؛ خداوند دھد کسانی را که او را ی گردد و به طور مسلم خدا یاری می می
نیرومند و چیره است. کسانی ھستند که ھرگاه در زمین، ایشان را قدرت بخشیم، نماز 

نمایند و  پردازند و امر به معروف و نھی از منکر می دارند و زکات را می را بر پا می

 .»گردد کارھا به خدا برمی ۀسرانجام ھم
جھاد بر کافران مسلط و چیره  ھا را به وسیله گوید: اگر خداوند مسلمان نسفی می

شدند و برای  شان مسلط می ھای گردانید، مشرکان بر ملتھای مختلف و بر عبادتگاه نمی
کردند و برای یھودیان  گذاشتند و دیرھای عبادتگزاران را تخریب می نصارا کلیسایی نمی

است که گذاشتند و یا به این معنا  ھا مساجد نمی گذاشتند و برای مسلمان کلیسا نمی
ھا و بر اھل کتابی که در پناه آنھا ھستند،  بر مسلمان ج مشرکان در دوران امت محمد

کردند. اینکه دیگر  ھای ھر دو گروه را منھدم و تخریب می شدند و عبادتگاه مسلط می
اند یا به  اند، چون آنھا قبل از مساجد به وجود آمده ھا قبل از مساجد ذکر شده عبادتگاه

 .١اند تا مساجد سخن از انھدام است و آنھا سزاوارتر برای انھدامخاطر اینکه 

 دفع فساد از زمین -۳
 فرماید: خدوند می

﴿ ِ ْ ِ�َالُوَت وَُجُنودِه ا بََرُزوا ۡقَداَمَنا  ۦَولَمَّ
َ
� َوَ�ّبِۡت أ ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ

َ
ٓ أ ْ َر�ََّنا قَالُوا

نَاٱوَ  ِ ٱَ�َهَزُموُهم �ِإِۡذِن  ٢٥٠ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ َجالُوَت َوَءاتَٮُٰه  دُ ۥَوَ�َتَل َداوُ  �َّ
ُ ٱ ۗ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  ۥوََعلََّمهُ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لُۡمۡلَك ٱ �َّ ا �ََشآُء ِ ٱِممَّ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض  �َّاَس ٱ �َّ

                                           
 .۱۱۹، ص ۶تفسیر المراغی، ج  – ۱۶، ص ۳الکشاف، ج  – ۱۰۶، ص ۳تفسیر نسفی، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٥٤

 

�ُض ٱلََّفَسَدِت 
َ
َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ� ِ ٱتِۡلَك َءاَ�ُٰت  ٢٥١�َ ۡلَ�ٰلَمِ ٱُذو فَۡضٍل َ�َ  �َّ َ�ۡتلُوَها  �َّ

 ِ � ٱَعلَۡيَك ب ّقِ  .]۲۵۲-۲۵۰[البقرة:  ﴾٢٥٢لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ�نََّك لَِمَن  ۡ�َ
ھنگامی که در برابر جالوت و سپاھیان او قرار گرفتند، گفتند: پروردگارا، صبر و «

کافران پیروز  شکیبایی بریز و گامھایمان را ثابت و استوا بدار و ما را بر جمعیت
گردان. سپس به فرمان خدا ایشان را فراری و شکست دادند و داود، جالوت را کشت 

دانست بدو یاد داد و اگر خداوند  و خداوند حکومت و حکمت بدو بخشید و از آنچه می
گیرد، ولی  برخی دیگر دفع نکند، فساد زمین را فرا می ۀبرخی از مردم را به وسیل

نیان لطف و احسان دارد این آیات خدا است که آنھا را به حق بر خداوند نسبت به جھا

 .»فرستادگان ھستی ۀنیم و تو از زمرخوا تو می
برخی دیگر از بین  ۀگوید: اگر خداوند برخی از مردم را به وسیل زمخشری می

شدند و  کرد، مفسدان چیره می آنان از فسادشان جلوگیری نمی ۀبرد و به وسیل نمی
رفت و مصالح آن یعنی  شد و منافع آن از بین می د و تباھی کشیده میزمین به فسا

. شیخ ١رفتند کند، از بین می کشاورزی و تولید نسل و سایر آنچه زمین را آباد می
ھای زیادی برای  ھا و عبرت گوید: در این آیه درس عبدالرحمان سعدی در تفسیرش می

راه خدا و فواید و نتایج آن است و او امت وجود دارد از آن جمله یکی فضیلت جھاد در 
 شود. تنھا سببی است که باعث حفظ دین و حفظ منافع و جانھا و اموال می

مجاھدان گرچه کارھا بر ایشان دشوار باشد، ولی سرانجام نیکویی خواھند داشت؛ 
کنند، گرچه اندک زمانی استراحت  ھمان گونه که آنھایی که از جھاد شانه خالی می

 .٢و راحت خواھند بود، اّما به زودی گرفتار رنج و مشقت خواھند شدکنند  می

 آزمایش و تربیت و اصالح -۴
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱفَإَِذا لَقِيُتُم ﴿ واْ  لّرِقَاِب ٱَ�َفُرواْ فََ�َۡب  �َّ ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
ٰٓ إَِذآ � ا  لَۡوثَاَق ٱَح�َّ فَإِمَّ

ٰ تََضَع َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ  ۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء  ۡ�َۡرُب ٱا فَِدآًء َح�َّ ۡوَزارََها
َ
ُ ٱأ ِمۡنُهۡم  نَتَ�َ َ�  �َّ

َۡبلَُواْ َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض� وَ  ِينَ ٱَوَ�ِٰ�ن ّ�ِ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  �َّ
َ
 ٤فَلَن يُِضلَّ أ

                                           
 .۲۴۵، ص ۱تفسیر ابی سعود، ج  – ۳۸۲، ص ۱تفسیر کشاف، ج  -١
 .۳۰۹، ص ۱تفسیر سعدی، ج  -٢



 ٧٥٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .]۶-۴[محمد:  ﴾٦َعرََّ�َها لَُهمۡ  ۡ�َنَّةَ ٱَوُ�ۡدِخلُُهُم  ٥َسَيۡهِديِهۡم َوُ�ۡصلُِح بَالَُهمۡ 
ھایشان را بزنید و ھمچنان ادامه دھید تا  شوید، گردن ھنگامی که با کافران روبرو می«

ن ھنگام (اسیران را) محکم کوبید. در ای کافی، دشمن را ضعیف و درھم می ۀبه انداز
گیرید تا جنگ بارھای سنگین  گذارید و یا فدیه می ببندید. بعدھا یا بر آنان منت می

خواست  کند. برنامه این است و اگر خدا می نھد و نبرد فروکش می خود را بر زمین می
گرفت، اّما خدا خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر  خود از آنان انتقام می

شوند، خداوند ھرگز کارھایشان را نادیده  بیازماید. کسانی که در راه خدا کشته می
کند و حال و  گذارد. به زودی خداوند آنان را رھنمود می مزد نمی گیرد و بی نمی

نماید و آنان را به بھشتی داخل خواھد کرد که آن را  وضعشان را خوب و عالی می

 .»بدیشان معرفی کرده است

ْ َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض ﴿در تفسیر ابن کثیر  َۡبلَُوا گوید: یعنی  می .]٤[محمد:  ﴾َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ
جھاد و جنگیدن با دشمنان را برای شما مشروع نمود تا شما را بیازماید و حاالت شما 

ت جھاد بیان نموده و مشروعی ۀ. ھمان طور که حکمت خود را دربار١را آزمایش کند
 فرموده است:

مۡ ﴿
َ
ن َحِسۡبُتمۡ  أ

َ
ْ  أ ا َ�ۡعلَِم  ۡ�َنَّةَ ٱ تَۡدُخلُوا ُ ٱَولَمَّ ِينَ ٱ �َّ ْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعَلَم  �َّ َ�َٰهُدوا

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۱۴۲[آل عمران:  ﴾١٤٢ل�َّ

اید که شما به بھشت درخواھید آمد، بدون آنکه خداوند کسانی از شما را  آیا پنداشته«
اند و بدون آنکه خداوند بردباران را متمایز  برخاستهمشخص سازد که به تالش و پیکار 

 .»گرداند
گوید: خداوند مؤمنان را، وقتی که آنان را به زدن گردن کافران و به  سید قطب می

دھد و  ای از قدرت خود قرار می دھد، پرده اسارت گرفتن و ضعیف کردن آنان دستور می
ون اینکه این اسباب در میان داد؛ بد خواست آشکارا کافران را شکست می اگر می

 فرماید: خواھد؛ چنانکه می را می باشند، اما خداوند برای بندگان مؤمن خود خیر

ْ َشۡ�  ۡلقَِتاُل ٱ ُ�مُ ُكتَِب َعلَيۡ ﴿ ن تَۡ�رَُهوا
َ
ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ ا وَُهَو َخۡ�ٞ  ٔٗ َوُهَو ُكۡره

ْ َشۡ�  ن ُ�ِبُّوا
َ
ٞ لَُّ�ۡمۚ وَ  ٔٗ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ ُ ٱا وَُهَو َ�ّ نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
 ﴾٢١٦َ�ۡعلَُم َوأ

 .]۲۱۶[البقرة: 
                                           

 .۱۵۴، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٥٦

 

بیزارید، لیکن چه بسا که جنگ و جھاد بر شما واجب گشته است و حال آنکه از آن «
دارید و آن چیزی برای شما نیک باشد و چه بسا چیزی را  چیزی را دوست نمی

 .»دانید داند و شما نمی دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد و خدا می
ھای بزرگ  کند و اسباب نیکی آزماید و آنھا را تربیت و اصالح می و خداوند آنھا را می

 گرداند: ن میسر و آسان میبرایشا را
ھا و  خواھد آنھا را بیازماید و این آزمایش، باعث بروز بھترین توانائی می × الف

گردد. آن گاه ھیچ چیزی برای انسان بھتر از حقی که به  استعداد در وجود مؤمنان می
 کند و داند و در راه آن جھاد می ماند و آن را واالترین ارزش می آن ایمان دارد نمی

شود. اگر زنده است به خاطر ھمان حق و معرفتی است که کسب  کشد و کشته می می
 شود. نموده است و زندگی را جز در سایه آن حق دوست ندارد و تسلیم کسی نمی

خواھد آنان را تربیت کند و از وجود آنان ھر نوع میل و عالقه به  خداوند می × ب
ضعفھا را در وجود آنان از بین ببرد و قوی کاالھای خاکی این دنیا را بیرون نماید و 

شوند و نقصھا برطرف گردد و ھر چیز ناشایست و نامناسب را از وجود آنھا بزداید تا 
دیگر لبیک به دعوت جھاد و  ۀھای آنان در یک کفه قرار بگیرند و در کف تمامی عالقه

اشد و خداوند دیگر ب ۀتر از آن کف چشم دوختن به رضای خدا باشد و این کفه سنگین
 کنند. بھتر را انتخاب می ۀداند که وقتی به آنھا اختیار انتخاب داده شود، آنھا گزین می

ھای جھاد در راه خدا و در  خواھد آنان را اصالح کند. در رنجھا و سختی می - ج
ای، برای انسان مجاھد خطرھایی که مردم را   معرض مرگ قرار گرفتن و یا در ھر مرحله

ھای خود را برای نجات از آن دست بدھند  د تا بسیاری از اخالق و ارزشدار وا می
اند، سھل و آسان  ناچیز و حقیر است؛ چراکه این خطرھا برای آنان که با آن خو گرفته

است؛ خواه از آن خطرھا جان سالم به در ببرد یا خطر او را فرا بگیرد و متوجه شدن به 
نماید و گویا این  کند که برق با اجسام می می خدا در ھر بار و در لحظات خطر کاری

ای برای دلھا و جانھا است که آن را بر اساس صفا و پاکی و  رویارویی، ساختار تازه
 دھد. خلوص شکل می

بشری است که رھبری آن به دست  ۀموارد ذکر شده اسباب اصالح تمام جامع
فریبندگیھای دنیا خالی  مجاھدانی است که دلھایشان از وابستگی به تمامی کاالھا و

است؛ مجاھدانی که زندگی برایشان ارزشی ندارد و آنھا در راه خدا وارد خطرھای 
شوند و در دلشان چیزی وجود ندارد که آنھا را از خدا و چشم دوختن  آفرین می مرگ



 ٧٥٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

به رضای او باز دارد و به خود مشغول نماید. حقا که ھرگاه رھبری جامعه بشری را 
گردند  شود و بندگان اصالح می ھایی به دست بگیرند تمام زمین اصالح میچنین انسان

و برای چنین انسانھایی این موضوع که تسلیم کفر و گمراھی و فساد شوند و پرچم 
ھای  رھبری را به آنھا بسپارند؛ در حالی که آنھا این پرچم را با خون و جان و فداکاری

 .١شواری استاند، امر بسیار د فراوان به دست آورده

 آنان ۀترساندن و خوار نمودن کافران وتضعیف توطئ -۵
 فرماید: اوند میخد

ا ﴿ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱّمِن قُوَّ َّ� 

ُ ٱوََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  ءٖ  �َّ ْ ِمن َ�ۡ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقوا
ِ ٱِ� َسبِيِل  نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  مۡ يُوَفَّ إَِ�ۡ�ُ  �َّ

َ
 .]۶۰[األنفال:  ﴾٦٠َوأ

توانید نیرو و اسبھای ورزیده آماده سازید تا  برای (مبارزه با) آنان تا آنجایی که می«
کسانی دیگر جز آنھا را نیز به ھراس بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و 

شناسد. ھر آنچه در راه خدا صرف  شناسید و خدا آنان را می اندازید که ایشان را نمی

 .»بینید شود و ھیچ گونه ستمی نمی کنید، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده می
 فرماید: می و

ۡ�ُهُم ﴿ ُ ٱَ�ٰتِلُوُهۡم ُ�َعّذِ يِۡديُ�ۡم َو�ُ  �َّ
َ
ۡخزِهِۡم َوَ�نُ�ُۡ�ۡم َعلَۡيِهۡم َو�َۡشِف ُصُدوَر بِ�

ۡؤِمنِ�َ  ُ ٱَوُ�ۡذهِۡب َ�ۡيَظ قُلُو�ِِهۡمۗ َوَ�ُتوُب  ١٤قَۡوٖ� مُّ ۗ وَ  �َّ ٰ َمن �ََشآُء ُ ٱَ�َ َعلِيٌم  �َّ
 .]۱۵-۱۴[التوبة:  ﴾١٥َحِكيمٌ 

دارد و شما را با آن کافران بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خوارشان «
ھای اھل ایمان را شفا بخشد و کینه را از دلھایشان بردارد و  برایشان پیروز گرداند و سینه

گاه و دارای حکمت فراوان استپذیرد. خداو ھرکس را بخواھد، می ۀخداوند توب  .»ند آ
 فرماید: و می

َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ  َ�ۡقُتلُوُهمۡ  فَلَمۡ ﴿ َ ٱإِۡذ َرَمۡيَت َوَ�ِٰ�نَّ َ�َتلَُهۡمۚ َوَما َرَمۡيَت  �َّ َرَ�ٰ َوِ�ُۡبِ�َ  �َّ
ۚ إِنَّ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ َ ٱِمۡنُه بََ�ًٓء َحَسًنا نَّ  ١٧َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

َ
َ ٱَ�ٰلُِ�ۡم َوأ ُموهُِن َكۡيِد  �َّ

                                           
 .۳۲۸۶، ص ۶فی ظالل القرآن، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٥٨

 

 .]۱۸-۱۷[األنفال:  ﴾١٨ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
نبودی که پرتاب کردی؛ شما کافران را نکشید؛ بلکه خدا ایشان را کشت و این تو «

گمان خداوند  بلکه خداوند پرتاب کرد تا بدین وسیله مؤمنان را خوب بیازماید. بی
گاه است این (پیروزی مؤمنان و شکست کافران حق است) و خداوند مکر و  شنوای آ

 .»کند کید کافران را سست می

 رسوایی منافقان -۶
 فرماید: خداوند متعال می

ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ ّيِِب� ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ َوَما  لطَّ

ُ ٱَ�َن  َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ اِمُنواْ  َٔ َمن �ََشآُءۖ َ�  ۦَ�َۡتِ� ِمن رُُّسلِهِ  �َّ
 ِ ِ ٱب ۡجٌر َعِظيمٞ �ن تُۡؤمِ  ۦۚ لِهِ َورُسُ  �َّ

َ
 .]۱۷۹[آل عمران:  ﴾١٧٩ُنواْ َوَ�تَُّقواْ فََلُ�ۡم أ

خدا بر این نبوده است که مؤمنان را به ھمان صورتی که شما ھستید به حال خود «
سازد و بر این نبوده است که شما را بر  واگذارد؛ بلکه خداوند، ناپاک را از پاک جدا می

گزیند؛  مبران خود ھر که را بخواھد برمیغیب مطلع سازد، ولی خداوند از میان پیغ
پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و پرھیزگار شوید، پاداش 

 .»بزرگی خواھید داشت
گردند و دشمنان او  ھا دوستان خدا مشخص می گوید: یعنی با مصیبت ابن کثیر می

با آن مشکل شناخته شوند؛ یعنی، گردند و مؤمن بردبار و منافق فاسق باید  رسوا می
جنگ احد مؤمنان را آزمایش کرد؛ پس ایمان و بردباری و پایداری و  ۀخداوند به وسیل

آن منافقان رسوا گردیدند  ۀفرمانبرداری آنان از خدا و پیامبرش آشکار گردید و به وسیل
ظاھر و و مخالفت و شانه خالی کردن آنھا از جھاد و خیانتشان به خدا و پیامبرش، 

 .١آشکار گردید

 حکم خدا و نظام اسالمی در زمین ۀاقام -۷
 فرماید: باشد؛ خداوند متعال می یحکم خدا در زمین یکی از اھداف جھاد م ۀاقام

﴿ ٓ ا ٓ  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱ إَِ�َۡك  أ َرٮَٰك  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ۚ ٱبَِمآ أ ُ َوَ� تَُ�ن  �َّ

 .]۱۰۵[النساء:  ﴾١٠٥ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما
                                           

 .۳۷۱، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -١



 ٧٥٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ایم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده  ما کتاب به حق بر تو نازل کرده«

 .»است، داوری کنی و مدافع خائنان مباش

 دفع تجاوز کافران -۸
چند نوع  یکی از اھداف جھاد در اسالم، دفع تجاوز کافران است و این جھاد بر

 است که برخی عبارتند از:
کافران بر گروھی از مؤمنان مستضعف که در سرزمین کفار زندگی  × الف

نمایند، تجاوز کنند به خصوص اگر این مؤمنان توانایی ھجرت به سرزمینی دیگر را  می
نداشته باشند؛ پس در این صورت بر دولت اسالمی واجب است که برای جھاد با 

ا آنان را از ستم و تجاوزی که بر اند، آماده گردد ت کافرانی که بر این گروه تجاوز نموده
 فرماید: چنانکه خداوند متعال می ؛١آنھا روا داشته شده است آزاد گرداند

ِ ٱفَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ﴿ ِينَ ٱ �َّ وَن  �َّ َيٰوةَ ٱ�َۡ�ُ ۡ�َياٱ ۡ�َ ُّ�  ِ ِ� ٱب َوَمن يَُ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل  �ِخَرة
ِ ٱ ۡو َ�ۡغلِۡب فَ  �َّ

َ
ۡجًرا َعِظيٗماَ�ُيۡقَتۡل أ

َ
َوَما لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ�  ٧٤َسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ

ِ ٱَسبِيِل  ِينَ ٱ لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱوَ  لرَِّجالِ ٱِمَن  لُۡمۡسَتۡضَعِف�َ ٱوَ  �َّ َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ  �َّ
ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذهِ 

َ
الِمِ ٱ ۡلَقۡرَ�ةِ ٱأ ۡهلَُها وَ  لظَّ

َ
نَك َوِ�ّٗا وَ  ۡجَعلٱأ ُ َا ِمن �َّ َ  ۡجَعلٱ�َّ ِمن  ا�َّ

نَك نَِصً�ا ُ  .]۷۵-۷۴[النساء:  ﴾٧٥�َّ
فروشند و ھر کس  باید در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به آخرت می«

دھیم.  در راه خدا بجنگد و کشته شود و یا اینکه پیروز گردد، پاداش بزرگی بدو می
ای وجود  دا جھاد نکنید و مردان و زنان و کودکان درمانده و بیچارهچرا باید در راه خ

گویند: پروردگارا ما را از این شھر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند،  دارد که می
خارج ساز و از جانب خود سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آور و از سوی خود 

 .»هیاوری برای ما قرار بد
این آیه مؤمنان را به جھاد برانگیخته و تحریک نموده است و «گوید:  می /قرطبی

دستور آزاد کردن مستضعفان را از دست کافران مشرکی که به آنھا بدترین آزار را 
کنند، داده است؛ پس خداوند متعال جھاد را  رسانند و آنھا را از دین منحرف می می

ضعیف واجب کرده است؛ گرچه این امر  خود و نجات دادن مؤمنان ۀبرای اعتالی کلم

                                           
 .۱۶۲، ص ۲ج  الجھاد فی سبیل الله، د. عبدالله القادری، -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٦٠

 

ھا واجب است که یا ھا گردد و آزاد کردن اسیران بر مسلمان باعث تلف شدن جان

 .١بجنگند و آنھا را آزاد نمایند و یا با پرداخت فدیه، آنھا را آزاد کنند
 اینکه کافران بر سرزمین مسلمانھا تجاوز کنند:  ×ب 

 فرماید: خداوند می

﴿ ٰ ْ َوَ� ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُوا ِينَ ٱ �َّ ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا َ� ُ�ِبُّ  �َّ
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ  ۡ�ُتلُوُهمۡ ٱوَ  ١٩٠لُۡمۡعَتِدينَ ٱ

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
 ۡلفِۡتَنةُ ٱَحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َشدُّ ِمَن 
َ
ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم �ِيهِ� فَإِن  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ َوَ� تَُ�ٰتِلُوُهۡم ِعندَ  ۡلَقۡتِل� ٱأ َح�َّ

ْ ٱفَإِِن  ١٩١َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَكَ�ٰلَِك َجَزآُء  ۡ�ُتلُوُهۡمۗ ٱَ�َٰتلُوُ�ۡم فَ  َ ٱفَإِنَّ  نَتَهۡوا َ�ُفورٞ  �َّ
 .]۱۹۲-۱۹۰[البقرة:  ﴾١٩٢رَِّحيمٞ 

و تعدی نکنید؛ زیرا  جنگند و تجاوز و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می«
دارد و ھر جا آنان را دریافتید، ایشان را بکشید و  خداوند تجاوزکاران را دوست نمی

اند، بیرون سازید و فتنه از کشتن بدتر است و با  آنان را که شما را از آنجا بیرون کرده
آنان در کنار مسجدالحرام کارزار نکنید؛ مگر آن گاه که ایشان در آن جا با شما 

ستیزند؛ پس اگر با شما جنگیدند، ایشان را بکشید، سزای کافران چنین است و اگر ب

 .»گمان خدا آمرزنده و مھربان است دست کشیدند چه بی
اند که ھرگاه کافران بر سرزمین مسلمانان تجاوز کردند، باید برای  فقھا تصریح کرده

اشغال کند، مسلمانان دفاع از آن سرزمین، جھاد کرد؛ چون ھرگاه دشمن، سرزمین را 
نماید و مردم آن  کند و در سرزمین اسالمی، احکام کفر را اجرا می را شکنجه می

کند تا به این احکام کفرآمیز تن در دھند و در نتیجه سرزمین  سرزمین را مجبور می
شود. ابن قدامه(رح)  اسالمی بعد از آنکه داراالسالم بوده است، به دارالکفر تبدیل می

 .»گردد و جھاد در سه موضع مقرر می«: گوید می
دوم: اگر کافران در سرزمینی سکونت گزیدند، بر مسلمانان واجب است با آنان 

ای که خطر ھجوم  از ھر ناحیه«اند:  و برخی از علمای حنفی گفته ٢بیرون نمایند
دشمن باشد، بر امام و مردم آن سرزمین فرض است که مراقب آنجا باشند و آن را 

                                           
 .۲۷۹، ص ۵تفسیر قرطبی، ج  -١
 .۲۷۹، ص ۹المغنی، ج  -٢



 ٧٦١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

کنند و اگر توانایی مقابله با دشمن را نداشته باشند، بر مسلمانانی که به آنھا  حفاظت
تر ھستند، واجب است تا به کمک آنان بشتابند تا تعدادی که برای مقاومت در  نزدیک

 .١کند، گرد بیایند برابر دشمن کفایت می
ه اینکه دشمن بر رعیت خود ستم کند، گرچه رعیت او کافر باشند؛ زیراک × ت

خداوند روا داشتن ستم را بر بندگانش حرام کرده است. از این رو واجب است که با 
مردم روی زمین به عدالت رفتار شود و اگر مسلمانان ستم را از ستمدیدگان دور  ۀھم

اند تا برای احقاق حق و از بین  شوند؛ زیرا آنھا موظف شده نکنند، گناھکار شناخته می
ظلم در زمین جھاد کنند و این امر موجب رستگاری آنان را بردن باطل و نابود کردن 

یابد و فقط به خاطر  سازد بنابراین، امر به معروف و نھی از منکر تحقق می فراھم می
اند؛  هاند که به سود مردم آفریده شد ھا شناخته شده ھمین کار، آنھا بھترین ملت

 فرماید: چنانکه خداوند می

﴿ 
ۡ
ِينَ ٱفِرَۡعۡوَن وَ  َءالِ  بِ َكَدأ َّ� � ْ بُوا َخَذُهُم ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َكذَّ

َ
ُ ٱَ�ٰتَِنا فَأ بُِذنُو�ِِهۡمۗ  �َّ

ُ ٱوَ   .]۱۱[آل عمران:  ﴾١١ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ
ھمچون رفتار و کردار قوم فرعون و کسانی که پیش از ایشان بودند و آیات ما را «

 .»ه گناھانشان گرفت و خداوند شدیدالعقاب استکردند، پس خدا آنان را ب تکذیب می
 فرماید: ین خداوند متعال میھمچن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ٓ ِ ُشَهَدا ِٰمَ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َوَ� َ�ۡ  قِۡسِط� لۡ بِٱ ءَ َءاَمُنوا
ٰٓ  قَۡو�ٍ  َ�َ  َّ�

َ
�  ْۚ ْ عۡ ٱ َ�ۡعِدلُوا قۡ  ِدلُوا

َ
ْ َوٱ لِلتَّۡقَوٰىۖ  َرُب ُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ۢ  بَِما َخبُِ�

 .]۸[المائدة:  ﴾٨َ�ۡعَملُونَ 
ای مؤمنان بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواھی «

دھید و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که دادگری نکنید. دادگری کنید که 
گاه از ھر آن چیزی  نزدیکدادگری به پرھیزگاری  تر است. ازخدا بترسید که خدا آ

 .»دھید است که انجام می
این امر که مسلمانان ظلم را از مظلوم کافری که تحت ستم است برطرف نمایند، 

واگر طلب امنیت و مصونیت کرد، «گوید:  عدالت و دادگری است. سرخسی می

                                           
 .۱۲۴، ص ۴حاشیة ابن عابدین، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٦٢

 

ساس که به او اجازه داده شود تا منظورش یکی از پادشاھان اھل جنگ است، بر این ا
خواھد حکمرانی بکند؛ یعنی، قتل و خونریزی انجام  در سرزمین خود آن گونه که می

 .١»ط برقرار نمودن با او ناجایز استدھد و ...، ھمکاری و ارتبا
 مقابله با داعیان راه خدا و جلوگیری از رسانیدن دعوت × ج

ھای الھی را به تمامی  است که پیام از جانب خداوند عزوجل بر مسلمانان فرض
 فرماید: مردم برسانند؛ خداوند می

﴿ ِ ْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه ۡدُعٓوا
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ ۠ َوَمِن  �َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱَ�َ ِ ٱَوُسۡبَ�َٰن  �َّ َوَمآ  �َّ

نَا۠ ِمَن 
َ
 .]۱۰۸وسف: ی[ ﴾١٠٨لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ�
گاھی و بینش بهمن است که بگو این راه « خوانم و پیروان من  سوی خدا می من با آ

 .»باشم مشرکان نمی ۀنم و من از زمردا ھم چنین می باشند و خدا را منزه می
دارند و  و دشمنان خدا، دوستان او را از رسانیدن دعوت خدا به بندگانش باز می

دھند  اجازه نمیگردند ھمان طور که به داعیان  مانع رساندن دعوت الھی به مردم می
که دعوت به خدا را به گوش مردم برسانند و در برابر آنھا مشکالت و موانعی قرار 

شوند بنابراین، خداوند بر بندگان  دھند که میان دعوت و داعیان و مردم مانع می می
 .٢دارد، بجنگند مؤمن خود واجب کرده است که با ھر کس که آنان از راه خدا باز می

 فرماید: میخداوند متعال 

ِينَ ٱ﴿ ْ َعن َسبِيِل  �َّ وا ْ َوَصدُّ ِ ٱَ�َفُروا ۡعَ�ٰلَُهمۡ  �َّ
َ
َضلَّ أ

َ
ِينَ ٱوَ  ١أ ْ وََعِملُواْ  �َّ َءاَمُنوا

ٰلَِ�ِٰت ٱ ٖد وَُهَو  ل�َّ ٰ ُ�َمَّ َر َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  ۡ�َقُّ ٱَوَءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل َ�َ ّ�ِِهۡم َ�فَّ اتِِهۡم  َٔ ِمن رَّ
ۡصلََح بَ 

َ
نَّ  ٢الَُهمۡ َوأ

َ
ِينَ ٱَ�ٰلَِك بِأ َّ�  ْ ْ ٱَ�َفُروا َبُعوا نَّ  ۡلَ�ِٰطَل ٱ �َّ

َ
ِينَ ٱَوأ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َبُعوا َّ� 

ّ�ِِهۡمۚ َكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب  ۡ�َقَّ ٱ ُ ٱِمن رَّ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱفَإَِذا لَقِيُتُم  ٣لِلنَّاِس أ َ�َفُرواْ  �َّ

ْ  لّرِقَاِب ٱفََ�َۡب  وا ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
� ٓ ٰٓ إَِذا ٰ  لَۡوثَاَق ٱَح�َّ ا فَِدآًء َح�َّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ فَإِمَّ

ۡوَزارََهاۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء  ۡ�َۡرُب ٱتََضَع 
َ
ُ ٱأ ْ َ�ۡعَضُ�م  نَتَ�َ َ�  �َّ َۡبلَُوا ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ

ِينَ ٱبَِبۡعٖض� وَ  ِ ٱ َسبِيِل قُتِلُواْ ِ�  �َّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  �َّ
َ
 .]۴-۱[محمد:  ﴾٤فَلَن يُِضلَّ أ

کارھای  ۀدارند، خدا ھم گردند و مردمان را از راه خدا باز می کسانی که کافر می«

                                           
 .۸۵، ص ۱۰المبسوط، سرخسی، ج  -١
 .۴۸۸فقه التمکین فی القرآن الکریم، صالبی، ص  -٢



 ٧٦٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

نماید و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارھای نیک و شایسته بکنند  ایشان را باطل می
شده است و آن ھم حق است و از سوی و چیزی را باور دارند که بر محمد نازل 

ھایشان را نادیده  بخشاید و بدی پروردگارشان آمده است، خداوند گناھانشان را می
سازد. این بدان خاطر است که کافران از باطل  گیرد و حال و وضعشان را خوب می می

. کنند که از سوی پروردگارشان آمده است کنند و مؤمنان از حقی پیروی می پیروی می
دارد. ھنگامی که با کافران روبرو  ھای ایشان را بیان می این گونه خدا برای مردم مثال

کافی دشمن را ضعیف  ۀشوید، گردنھایشان را بزنید و ھمچنان ادامه دھید تا به انداز می
کوبید. در این ھنگام (اسیران را) محکم ببندید. بعدھا یا بر آنان منت  و درھم می

نھد و نبرد  گیرید تا جنگ، بارھای سنگین خود را بر زمین می یه میگذارید و یا فد می
گرفت، اّما  خواست خود از آنان انتقام می گیرد. برنامه این است و اگر خدا می پایان می

خدا خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. کسانی که در راه خدا کشته 

 .»گذارد مزد نمی گیرد و بی نادیده نمیشوند، خداوند ھرگز کارھایشان را  می
براساس مطالب ذکر شده این موضوع به اثبات رسید که جھاد، دربرگیرنده اھداف 

شود که جھاد از  واال و منافعی بزرگ برای مسلمانان و دیگران است و نیز مشخص می
 ھای مھم آن است و ستون پشتیبانی دولت اسالمی و باعث تحکیم آثار ھجرت و نتیجه

 .١گردد ھای اسالم محسوب می پایه
گیرد؛ چراکه دشمنانش  یقینًا امت، بدون ارتش قوی، در معرض نابودی قرار می«

ترسند، اما با داشتن لشکری قوی، دشمنان به  دوزند و ازآن نمی چشم طمع به آن می
گذارند و به ھیچ وجه فکر تجاوز و حمله به چنین امتی به دل   آن احترام می ۀاراد
 .٢»گردد رامش حاکم میمن راه نخواھد یافت که در نتیجه صلح و آدش

 سوم: نخستین سرایا و غزوات قبل از جنگ بدر 
و تشکیل دولت اسالمی در  ج با استقرار مسلمانان در مدینه به رھبری پیامبر اکرم

ای که از سوی  جدید، مسلمانان و رھبرشان متوجه وضعیت اطراف خود و حمله ۀجامع
بایست مسیرش  دشمنان دعوت در انتظار آنھا بود، گردیدند؛ چراکه دعوت اسالمی می

 داد. را به سوی ھدف عالی خود که محمد به خاطر آن فرستاده شده بود، ادامه می
ھایشان قرار  را در اولویت برنامه رھبری مدینه ۀقریش در مکه، پرداختن به مسئل

                                           
 .۴۵۳الھجرة فی القرآن الکریم، ص  -١
 .۶۲للرسول االعظم فی کفتی المیزان، سیف الدین، ص  الحرکات العسکریة -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٦٤

 

داده بودند؛ زیرا آنھا به ھیچ وجه راضی نبودند که اسالم ابراز موجودیت کند و کیانی 
کرد و  داشته باشد؛ چراکه اسالم و تشکیل حکومت اسالمی، کیان آنھا را تھدید می

، به دانستند که موجودیت اسالم شکست. پس آنھا به یقین می بنای شرک را درھم می
معنی پایان یافتن جاھلیت و شرک و رسوم پدران و نیاکان آنان است. از این رو الزم 

دانستند که در برابر اسالم بایستند. اھل مکه تمام تالش خود را مبذول داشتند تا  می
را از ھجرت و رسیدن به مدینه باز دارند بنابراین، موضعی خصمانه در  ج پیامبر اکرم

ود کردن مسلمانھا اتخاذ کردند. این دشمنی ھمچنان بعد از ھجرت مقابل اسالم و ناب
از سعد بن معاذ روایت س  نیز ادامه یافت؛ چنانکه عبدالله بن مسعود ج پیامبر اکرم

کند که او با امیه بن خلف (کافر قریشی) دوست بود. امیه ھرگاه از مدینه  می
گزید. بعد  ، نزد امیه اقامت میرفت آمد و ھرگاه سعد به مکه می گذشت، نزد سعد می می

به مدینه، سعد به قصد عمره رھسپار مکه شد و در آنجا نزد  ج از آمدن پیامبر اکرم
امیه رحل اقامت گزید و به امیه گفت: ھرگاه حرم خلوت شد، به من بگو تا کعبه را 
طواف کنم. امیه ھنگام ظھر به اتفاق سعد برای طواف بیرون شد. در اثناء راه، با 
ابوجھل برخورد نمود. ابوجھل گفت: ای اباصفوان!؟ این کیست که با تو ھمراه است؟ 

خدا را  ۀامیه گفت: سعد است. ابوجھل به سعد گفت: تو با امنیت کامل در مکه، خان
نمایی در حالی که شما آن شخص را که از دین خود دست کشیده است،  طواف می
گشتی. سعد نیز صدایش  ان نبود، سالم برنمیاید؟! به خدا سوگند اگر اباصفو جای داده

را بلند کرد و گفت: به خدا سوگند اگر تو مرا از طواف خانه خدا بازداری، من تو را از 
چیزی باز خواھم داشت که بر تو دشوارتر خواھد بود و آن راه تجاری شما از کنار 

نسبت به اھل  توزی سران قریش مدینه به شام است. این داستان بیانگر خشم و کینه
باشد و این عملکرد جدیدی در برابر اھل مدینه است که قبل از تشکیل  مدینه می

دولت اسالمی، اھل مکه چنین رفتاری با آنھا نداشتند و ھیچ یک از اھل مدینه برای 
وارد شدن به مکه نیاز به این نداشت که در پناه کسی وارد شود و قریشیان قبل از 

مدینه از اینکه به جنگ با اھل مدینه بیندیشند، اکراه  تشکیل دولت اسالمی در
 گفتند: نھا خطاب به اھل مدینه میورزید، حتی آ می

ای از عرب که دوست نداریم میان ما و آنھا جنگ بروز  سوگند به خدا! تنھا قبیله«



 ٧٦٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ھای تجاری قریش  نماید که قافله . این داستان نیز بر این داللت می١کند، شما ھستید
بردند و  راه خود به سوی شام تا زمان بروز این واقعه کامًال در امنیت به سر میدر 

کرد و مکه تحریم اقتصادی نشده بود و اموال ھیچ  دولت اسالمی با آن برخورد نمی
 ای مصادره و ضبط نگردیده بود. قافله

گردند که با دولت  پس در واقع زمامداران مکه شروع کنندگان جنگ محسوب می
ورود به  ۀمی در مدینه در افتادند و مسلمانان را اھل جنگ شمردند و به آنھا اجازاسال

 .٢شد مکه به جز در صورتی که کسی آنھا راپناه داده باشد، داده نمی
آمده است  داود سنن ابیدلیل دیگری که مؤید این مطلب است، روایتی است که در 

پرستان اوس و خزرج، زمانی که  تو دیگر ب» ابن ابی«کافران قریش به «گوید:  و می
بدر، نامه نوشتند که شما این مرد را  ۀدر مدینه بود و قبل از وقوع غزو ج پیامبر اکرم

 ۀاید و سوگند به خدا یا باید با او بجنگید و او را بیرون کنید و یا اینکه ما با ھم پناه داده
زنانتان را به اسارت بگیریم نیرو به سوی شما ھجوم خواھیم آورد تا با شما بجنگیم و با 

وارد جنگ شوند.  ج و برای خود مباح قرار دھیم. آنھا نیز پذیرفتند که با پیامبر اکرم
رسول خدا از ماجرا مطلع شد. با ابن ابی و ھمراھانش دیدار کرد و فرمود: قریش شما 

لکه شما توانند شما را به بال و مصیبت گرفتار نمایند؛ ب اند آنان نمی را تھدید کرده
خواھید خود را گرفتار بال و مصیبت نمایید و علیه خود توطئه کنید! شما  خودتان می

را  ج خواھید با فرزندان و برادرانتان بجنگید. وقتی آنھا این سخنان پیامبر اکرم می

 .٣شنیدند، پراکند شدند
گردد که  ، این رھبر و مربی، آشکار میج در اینجا عظمت و حکمت پیامبر اکرم

فتنه را در نطفه خفه کرد و حس ناسیونالیستی آنھا را بیدار کرد و بر آن انگشت 
گذاشت. آن حضرت به خوبی احساسات نھفته وجود انسانی و تعامل با آن را 

دانست. بنابراین، سخن او در وجود مشرکان یثرب تأثیر گذاشت. ما مسلمانان به  می
ھای مشرکان زمان  بین بردن تالششدت به چنین بینش بزرگی در خنثی کردن و از 

 خود نیازمندیم.

                                           
 .۱۹۲، ص ۲الروض االنف، ج  –ابن ھشام  سیرة -١
 .۴۷۶، ص ۱الجھاد و القتال، ج  -٢
 .۳۰۰۴حدیث شمارۀ  ،۲۱، ص ۳سنن ابی داود، ج  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٦٦

 

بعد از آنکه قریش با دولت اسالم در مدینه درصدد جنگ برآمد و خداوند نیز به 
 مسلمانان اجازه جنگ داد، طبیعی بود که دولت مدینه با آنان رفتار مشابھی داشته باشد.

ت نوپا، شکل دیگری در تحکیم و تثبیت جایگاه دول ج بنابراین، فعالیت پیامبر اکرم
ھای نظامی و آمادگی برای  به خود گرفت. از آن پس، فعالیت ایشان به فرستادن دسته

 بیرون رفتن در جنگھا متوجه نبرد متمرکز گردید.

 ابواء ۀغزو -۱
در ماه صفر سال دوم ھجرت به ھمراه دویست نفر  ج ای که پیامبر اکرم اولین غزوه

سواره و تعدادی پیاده بودند، به قصد آن عزیمت فرمود،  از مسلمانان که تعدادی از آنان
ای ھستند که در  گویند. ابواء و ودان منطقه نیز می ٢ودان ۀبود و آن را غزو ١ابواء ۀغزو

اند و از ھم شش مایل فاصله دارد. در این غزوه جنگی رخ نداد؛  کنار ھم واقع گردیده

 .٣بلکه با بنی ضمره از کنانه پیمانی بسته شد

 سریه عبیدالله بن حارث -۲
. تعداد مسلمانان شصت ٤برافراشت، در این سریه بود ج اولین پرچمی که پیامبر خدا

نفر و ھمگی از مھاجران بودند و تعدادنیروی دشمن اعم از سواره و پیاده دویست نفر 
بود. فرماندھی مشرکان را ابوسفیان بن حرب برعھده داشت. درگیریھا و زد و خوردھایی 
میان دو طرف در کنار آبی در وادی رابغ صورت گرفت که سعد بن ابی وقاص اولین تیر 

 .٥را در راه اسالم انداخت و این سریه بعد از بازگشت از ابواء صورت گرفت

 سریه حمزه بن عبدالمطلب -۳
ابواء به مدینه، حمزه بن  ۀبعد از بازگشت از غزو ج گوید: پیامبر اکرم ابن اسحاق می

طلب را به ھمراه سی نفر سواره نظام از مھاجران به سیف البحر از ناحیه عیص عبدالم
فرستاد. این گروه در آن ساحل با ابوجھل بن ھشام که سیصد سوار از اھل مکه را 

                                           
 گفته شد به خاطر وبایی که در آن بود، ابواء نامیده شده بود. -١
 ء.ای است نزدیک ابوا قریه -٢
 .۵۴جیش النبی، محمد شیت خطاب، ص  -٣
 .۷، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -٤
 .۴۰، ص ۱حدیث القرآن عن غزوات الرسول، د. محمد بکر آل عباد، ج  -٥



 ٧٦٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

کرد، برخورد نمودند. مجدی بن عمرو جھنی که ھم پیمان ھر دو طرف  ھمراھی می

 .١در نتیجه کارزاری صورت نگرفت بود، میانجیگری کرد و مانع جنگیدن آنان شد و

 ٢غزوه بواط -۴
به اتفاق دویست نفر از یارانش  ج در ماه ربیع االول سال دوم ھجرت، پیامبر اکرم

خواست به کاروانی از قریش حمله کند که امیه  به قصد این غزوه عزیمت کرد. او می
کاروان تجاری قریش، بن خلف به اتفاق صد نفر و دو ھزار و پانصد شتر در آن بود، اما 

به  ج آنجا را ترک نموده بود بنابراین، پیامبر خدا ج اندکی قبل از رسیدن پیامر اکرم
 مدینه مراجعت نمودند.

 ٣غزوه عشیره -۵
به سراغ کاروان قریش رفت و در مدینه اباسلمه بن  ج در این غزوه، پیامبر اکرم

ر جمادی االول و اواخر اواخ ج عبداالسد را جانشین خود مقرر کرد. رسول خدا
جمادی اآلخر را در آنجا اقامت نمود و سرانجام با بنی مدلج و ھم پیمانانشان از بنی 
ضمره پیمان عدم تعرض بست. سپس به مدینه بازگشت و برخوردی صورت نگرفت؛ 

. خبر ٤زیرا کاروان مورد نظر چند روز قبل از راه ساحلی راه شام را در پیش گرفته بود
ا به قریش رسید؛ قریش برای حمایت کاروان خود بیرون آمدند و با پیامبر این ماجر

 .٥در میدان بدر برخورد کردند که جنگ بزرگ بدر اتفاق افتاد ج اکرم

 سریه سعد بن ابی وقاص -۶
ای ھمراه ھشتاد  سعد بن ابی وقاص را در سریه ج عشیره، پیامبر اکرم ۀبعد از غزو

خرار در سرزمین حجاز پیش رفت. سپس  ۀنیز تا منطقنفر از مھاجران فرستاد. او 

                                           
 .۵۹۵، ص ۲سیره ابن ھشام، ج  -١
 بواط کوھی از کوھھای جھینه است که در ناحیه رضوی نزدیک ینبع قرار دارد. -٢
و مدینه از ناحیه ینبع که بر ساحل دریای سرخ قرار دارد. مراصد جایی است که میان مکه  -٣

 .۹۴۳، ص ۲االطالع، ج 
 .۱۰، ص ۲طبقات ابن سعد، ج  -٤
 .۱۱ھمان، ص  -٥



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٦٨

 

 .١برگشت و چیزی مبنی بر حیله و نیرنگ دشمنان مشاھده ننمود

 غزوه بدر اولی -۷
ھای مدینه را غارت کردند و  کرز بن جابر فھری و تعداد اندکی از مشرکان چراگاه
عقیب و متواری درصدد ت ج برخی از شتران و چھارپایان را به غارت برد. پیامبر اکرم

گویند این وادی در  کردن آنان برآمد، تا اینکه به وادیی رسید که به آن سفوان می

 .٢به مدینه بازگشت ج ناحیه بدر قرار داشت، اما کرز بن جابر را نیافت و پیامبر اکرم

 ٣سریه عبدالله بن جحش اسدی به نخله -۸
مھاجران در آخرین روز رجب  پیامبر خدا، عبدالله بن جحش را به اتفاق ھشت نفر از

گاھی از اخبار قریش فرستاد، اما آنھا به  به نخله در جنوب مکه برای کسب اطالعات و آ
ھای بازرگانی قریش حمله کردند و بر آن پیروز شدند و فرمانده و کاروان،  یکی از قافله

ه و حکم عمرو بن حضرمی، را کشتند و دو نفر از مردانشان به نامھای عثمان بن عبدالل
به این  ج بن کیسان را اسیر کردند و آنھا را با خود به مدینه آوردند. پیامبر اکرم

 اینکه این آیه بر وی نازل گردید:ھا دست نزد تا  غنیمت

ۡهرِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ِ ٱقَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ۡ�ََرامِ ٱ لشَّ َّ� 
ۢ بِهِ  ۡهلِهِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ۦَوُ�ۡفُر

َ
ۡ�َ�ُ ِعنَد  ۦ�ۡخَراُج أ

َ
ِۚ ٱِمۡنُه أ ۡ�َ�ُ  ۡلفِۡتَنةُ ٱوَ  �َّ

َ
أ

وُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ  ۡلَقۡتِل� ٱِمَن  ٰ يَُردُّ ْۚ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ َوَمن  ۡسَتَ�ُٰعوا
ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ�  ۦيَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡ�َياٱَ�َيُمۡت وَُهَو َ�فِٞر فَأ ُّ� 

ۡصَ�ُٰب  �ِخَرةِ� ٱوَ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱَوأ  .]۲۱۷[البقرة:  ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

در آن (گناھی) بزرگ است، ولی پرسند، بگو جنگ  جنگ در ماه حرام می ۀاز تو دربار«
جلوگیری از راه خدا و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج ساکنانش از آن و کفر 

تر از آن است و برگرداندن مردم از دین بدتر از کشتن  ورزیدن به خدا، نزد خدا مھم
، ولی است. پیوسته با شما خواھند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئینتان برگردانند

                                           
 .۴۵۵، ص ۱جایی است در حجاز نزدیک جحفه. مراصد االطالع، ج  -١
 .۶۰۱، ص ۲سیره ابن ھشام، ج  -٢
 آن اردو زدند. وادیی است که قبیله ھوازن در جنگ حنین در -٣



 ٧٦٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

کسی که از شما از آیین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالشان در 

 .»مانند باشند و در آن جاویدان می رود و ایشان یاران آتش می دنیا و آخرت بر باد می
اموال غنیمت و دو اسیر را برداشت. اولین غنیمتی  ج با نزول این آیه پیامبر اکرم

آوردند، در این سریه بود و عمرو بن حضرمی اولین فردی بود  که مسلمانان به دست
که توسط مسلمانان کشته شد و عثمان بن عبدالله و حکم بن کیسان اولین کسانی 

 .١بودند که مسلمانان به اسارت گرفتند

 ها ها و آموختنی چهارم: درس

 جھاد چه زمانی مشروع گردید؟ -۱
ت که جھاد در اوایل سال دوم ھجری مشروع دکتر شیخ محمد ابوشھبه بر این باور اس

گردیده و علت آن را چنین بیان نموده است که مسلمانان در سال اول به سامان دادن 
اوضاع دینی و دنیوی خود مانند ساختن مسجد نبوی و امور زندگیشان و راھھای کسب 

میان خود و درآمد و منظم کردن اوضاع سیاسی خود از قبیل برقرار نمودن پیمان برادری 
. ٢پیمان بستن با یھودیانی که ساکن مدینه بودند تا از شر آنان درامان باشند، مشغول بودند

 .٣گوید: در اواخر سال اول ھجری اجازه جھاد داده است استاد صالح شامی می

 تفاوت سریه و غزوه -۲
برای  ج ای از مسلمانان که به فرماندھی پیامبر اکرم نگاران اغلب به ھر دسته سیره

گویند؛ خواه در آن جنگی رخ داده  رویارویی با دشمن بیرون آمده باشند، غزوه می
ای از مسلمانان که  باشد یا خیر و یا اینکه تعداد آنھا زیاد بوده یا کم و به ھر دسته

آن را برای حمله به دشمن فرستاده و خود در آن حضور نداشته باشد،  پیامبر اکرم
داد و گاه جنگی صورت  کنند و گاه در آن جنگی رخ می میاطالق » بعث«سریه یا 

کردند، اندک بودند؛  ھا شرکت می گرفت. و اغلب تعداد افرادی که در این سریه نمی
آنھا فقط ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن بود. رسول خدا در مجموع  ۀچراکه وظیف

شکر فرستاد و بیست و ھفت غزوه را فرماندھی کرد و حدود ھشتاد و سه سریه و ل

                                           
 .۴۳، ص ۱حدیث القرآن من غزوات الرسول، ج  -١
 .۷۶ – ۷۵، ص ۱السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢
 .۱۷۵معین السیره، ص  -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٧٠

 

ھای دیگر  ھا در مدت کوتاھی که با مقایسه با عمر ملت ھا و سریه برای تمامی این غزوه
 .١ریزی نمود شود یعنی در ده سال برنامه بسیار اندک محسوب می

 ھا سرشماری ساکنان مدینه و ارتباط آن با سریه -۳
دستور داد تا ساکنان  در سال اول ھجرت و بعد از انعقاد پیمان برادری ج پیامبر اکرم

مدینه در یک سرشماری مستقیم، شمرده شوند و این آمارگیری مخصوص مسلمانان بود؛ 
تعداد  .»است، اسم او را برای من بنویسید ھرکس که اسالم آورده«چنانکه فرمود: 

و بعد از اجرای این آمارگیری مسلمانان با  ٢رسید جنگجویان آنان به ھزار و پانصد نفر می
ترسیم در حالی که ھزار و پانصد نفر  آیا ما می« :پرسیدند و شگفتی از یکدیگر می تعجب

؛ چراکه قبل از آن مسلمانان به خاطر احساس ترس و خطری که داشتند، »ھستیم؟
نیز آنھا را از تنھایی بیرون رفتن به  ج نمودند و پیامبر اکرم سالحشان را از خود دور نمی
و بعد از این سرشماری، آغازی برای  ٣از خیانت درامان بمانندھنگام شب منع کرده بود تا 

 .٤دولت نوپا بود ۀھا گردید و از اقدامات مھم ساماندھی در توسع ھا و غزوه شروع سریه

  ج پاسداری اصحاب از پیامبر خدا -۴
کردند و  به صورت شخصی از ایشان پاسداری می ج اصحاب و یاران رسول خدا

پیامبر «دادند؛ چنانکه از ام المؤمنین عایشه چنین روایت است:  میبرای او نگھبانی 
بود که امشب  رفت. فرمود: کاش مرد صالحی از یاران من می شبی، خواب نمی ج اکرم

کرد. ناگھان صدای اسلحه به گوش رسید. فرمود:  داد و از من پاسداری می نگھبانی می
ھبانی دھم. پیامبر خدا، راحت ام تا برای شما نگ کیست؟ گفت: سعد ھستم. آمده

و این جریان  .»٥خوابید تا اینکه صدای نفس ایشان را در حالی که خواب بود شنیدیم
. این حدیث بیانگر مشروعیت نگھبانی و اینکه نباید جانب ٦قبل از غزوه بدر کبری بود

نگھبان باشد و نیز بیانگر این موضوع است که مردم باید  احتیاط را از دست داد، می

                                           
 .۱۲فی ظالل السیره غزوه بدر، ابی فارس، ص  -١
 .۶۵، حمیدالله، ص الوثائق السیاسة -٢
 .۴۳، ص ۵الروض االنف، ج  -٣
 .۱۶۳، شجاع، ص دراسات فی عھد النبوة -٤
 .۲۱۹، ص ۳صحیح البخاری مع فتح الباری، کتاب التمنی، ج  -٥
 .۲۳۰، ص ۶تفسیر قرطبی، ج  -٦



 ٧٧١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

سرپرست خود باشند تا مبادا دشمنان به او آسیب برسانند و رسول خدا با وجود توکل 
 .١قوی بر خداوند، این عمل را انجام داد تا در این مورد به او اقتدا شود

 متن پیمانی که با بنی ضمر بسته شد -۵
بنی  ، برایج ای است از محمد، پیامبرخدا بسم الله الرحمن الرحیم. این نوشته«

ضمره بن بکر ابن عبد بن کنانه مبنی بر اینکه مال و جان ایشان در امان است و بر 
علیه ھر کس که قصد جنگ با ایشان داشته باشد، یاری خواھند شد مگر اینکه با دین 

 خدا از سرجنگ درآیند.
ای آب داشته باشد که بتواند جامه پشمینی را  این پیمان تا زمانی که دریا به اندازه

خوانده  و نیز ھرگاه آنان برای یاری کردن به مسلمانان فرا ٢مرطوب گرداند، ادامه دارد
 .»شوند، باید اجابت نمایند

در غزوه ابواء از فرصت طالیی پیش آمده استفاده نمود و پیمانی  ج پیامبر اکرم
نظامی با شیخ و رئیس قبیله بنی ضمره بست؛ چون موقعیت سرزمین او دارای ارزش 

ی بود که در نبرد میان قریش و دولت نوپای اسالمی موقعیت گرانبھایی داشت. نظام
با آنھا پیمان بست که در صورت وقوع برخورد مسلحانه بین  ج بنابراین، پیامبر اکرم

بدر  ۀتا زمان واقع ج پیامبر اکرم ۀطرف باشند و برنام اھل مدینه و اھل مکه، آنھا بی
ھایی کوچک از مھاجران در دل کاروانھای  این گونه بود که با فرستادن مجموعه

کرد و کاروانھا نیز با خود نیرو و لشکری ھمراه نداشتند  قریش، ترس و دلھره ایجاد می
 .٣که آنھا را حمایت کند و این امری بود که تا آن لحظه قریش به آن نیندیشیده بودند

ھم پیمانان آنان به مدینه که بازار و منبع درآمد آنان بود،  نزدیک بودن بنی ضمره و
ای جز در پیش گرفتن راه مسالمت و  آنان را در موقعیتی قرار داده بود که چاره

تن  ج مصالحه با دولت نوپای اسالمی نداشتند بنابراین، به بستن پیمان با پیامبر اکرم
 .٤دادند

است اسالمی گاھی مسلمانان را وادار این پیمان بیانگر آن است که مقتضیات سی

                                           
 .۶۳والیه الشرطه فی االسالم، د. عمر محمد حمیدانی، ص  -١
 کنایه از دوام و استمرار است. -٢
 .۴۳، د. عون الشریف، ص نشاه الدولة االسالمیة -٣
 .۱۱۹سلیمان فھداوی، ص الفقه السیاسی، خالد  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٧٢

 

نماید تا با ھر دسته و تشکل موجود، پیمان نظامی یا اقتصادی یا تجاری ببندد و نیز  می
بیانگر این امر است که قرارداد و پیمان سیاسی، ریشه و اساسی در شریعت دارد و 

ایجاب  رود، آن را ضرورتی است که دور کردن زیان موجود یا زیانی که انتظارش می
بنا شده است » جلب منفعت و دفع ضرر«معروف  ۀ. این پیمان براساس قاعد١نماید می

بایست در  و باید اصل پیمان، ھدف شرعی و مشخصی داشته باشد و مسلمانان می
تصمیمات اتخاذ شده در این پیمان نقش داشته باشند، اما اگر مسلمانان مانند 

ند پس چنین چیزی با اصل شرعی انطباق پیمانھای امروزی فقط پیرو و مجری باش
کند و رھبری امت باید در ھر زمان و ھر حرکت سیاسی، کامًال و به صورت  پیدا نمی

گوید:  معروف شرعی را که می ۀھمه جانبه رسول خدا را الگوی خود قرار دھد و قاعد
 را درک نماید. ٢»نه به خود زیان برسانید و نه به دیگران«

 گوید: این قاعده می ۀدربارزرقاء شیخ مصطفی 
گردد و نصوصی از قرآن و سنت به آن  این قاعده از ارکان شریعت محسوب می«

دھد و زیانی که از آن نھی شده، ھم زیان عمومی و ھم زیان فردی است و  گواھی می
ھای پیشگیری ممکن آن را دور کرد و بعد از واقع  راه ۀباید قبل از وقوع آن به وسیل

برد و از تکرار آن  با تدابیر و اقدامات ممکن که آثار آن زیان را از بین میشدن زیان 
کند که  کند، باید آن را از بین برد. ھمان طور که بر این اصل داللت می جلوگیری می

 .٣ترین آن را انتخاب نمود ھنگام قرار گرفتن در معرض ضررھای گوناگون، باید سبک
کند که برای دولت  این مطلب را اثبات می نامه ھمچنین این قرارداد و پیمان

ھای دیگر معاھده و پیمان دفاعی ببندد و امضاء کند و  اسالمی جایز است که با دولت
ای  کرد و ھیچ زیانی بر چنین معاھده حتی فراتر از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا می

ھم پیمان  گردید، بر دولت اسالمی در چنین وضعیتی واجب است که دولت مرتب نمی
را بر ضد متجاوزان یاری کند ھمان طور که برای دولت اسالمی جایز است که از دولت 
ھم پیمان بخواھد که او را با سالح و مردان جنگی کمک کند تا آنھا زیر پرچم دولت 

                                           
 .۱۲۴ھمان، ص  -١
و  ۱۸۹۶، شماره ۳۹، ص ۲در اصل این قاعده، حدیثی است که ابن ماجه روایت کرده است. ج  -٢

 این حدیث صحیح است.
 .۹۷۲المدخل الفقھی، الشیخ الزرقاء، ص  -٣



 ٧٧٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .١اسالمی بر ضد دشمنان کافر بجنگند
ا از سرجنگ وارد ضمره بر این مبنا پیمان بست که با دین خد با بنی ج پیامبر اکرم

نشوند؛ آن گاه ھرکس بر آنھا تجاوز کرد یا تالش نمود که بر آنھا تجاوز کند، مسلمانان 
نمود که با دین اسالم  ضمره را متعھد می به یاری آنان خواھند شتافت. این پیمان، بنی

 .٢وارد جنگ نشوند و مانع گسترش و نشر آن نگردد
ی و نظامی برای مسلمانان محسوب نامه ھمچنین امتیازی سیاس این پیمان

 .٣گردید که در آن روز از ارزش زیادی برخوردار بود می

 ٤اولین مردی که در راه خدا تیرانداخت -۶
ای بود که رویارویی نظامی مسلمانان و مشرکان در  عبیده بن حارث، اولین سریه ۀسری

اولین  س وقاص آن رخ داد و جنگ میان دو طرف منجر به تیراندازی گردید و سعد بن ابی
نفر عرب بود که در راه خدا تیر انداخت. این جنگ، زیاد طول نکشید و ھر دو گروه 

س  وقاص گرفتند. قھرمان این جنگ سعد بن ابی نشینی و تجدید قوا تصمیم به عقب
ترین نقش را در از بین بردن آمادگی دشمن برای ضد حمله ایفا نمود و با  بود. او بزرگ

تیرباران کردن دشمن، ثبات و استقامت آنان را بر ھم زد و با تیراندازی یک ستون 
ھموار کرد و در  دفاعی به وجود آورد که زمینه را برای عقب نشینی سالم مسلمانان

آن روز عتبه بن غزوان و مقداد بن اسود که قبًال مسلمان شده بودند به سوی 
در یک محل نظامی س  وقاص مسلمانان گریختند وبه آنھا پیوستند. سعد بن ابی

کنده از  اسالمی گوی سبقت را از دیگران ربود و این عمل او در کارنامه اش که آ
 ی دین خدا انجام داده است، ثبت گردید.کارھای بزرگی است که برای یار

 ای که با جھینه منعقد گردید نامه متن پیمان -۷
جانھا و اموالشان در امان است و بر علیه ھر کس که قصد جنگ با ایشان را داشته «

نشین مشمول  باشد یا بر آنھا ستم کند، یاری خواھند شد و نیکوکاران و پارسایان بادیه

                                           
 .۴۷۹، ص ۱، د. محمد خیر ھیکل، ج الجھاد و القتال فی السیاسة الشرعیة -١
 .۵۳۰الرسول من التکوین الی التمکین، ص  دولة -٢
 .۲۹۶، د. عبدالغفار عزیز، ص الدعوة االسالمیة -٣
 .۲۷۷، ص ۲صحیح سنن الترمذی، ج  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٧٤

 

 .١»گردد ھرنشینان بسته شده است، میاین عھدنامه که با ش
توان از میانجیگری مجدی بن عمرو جھنی میان لشکر  نامه را می تأثیر این پیمان

قریش که ابوجھل فرماندھی آن را به عھده داشت و  ۀحمزه بن عبدالمطلب و قافل
. در حالی که آنھا در ٢کرد، درک نمود سیصد سوار از سواران قریش آن را حمایت می

ای که تحت نفوذ جھینه بود، رو در رو قرار گرفتند و برای  ناحیه عیص در منطقه
. قبل از اینکه آتش جنگ میان دو گروه یاد شده افروخته شود، ٣جنگیدن صف بستند

مجدی بن عمرو، که از رھبران جھینه بود، میانجیگری کرد تا از جنگ جلوگیری نماید 
، میان دو طرف صلح ایجاد نماید. مجدی و جویانه خود و توانست با تالشھای صلح

قومش با ھر دو گروه پیمان صلح امضاء نموده بودند. مسلمانان از سخن او سرپیچی 
 .٤نکردند؛ پس ھر دو گروه به شھرھای خود بازگشتند و میان آنھا جنگی رخ نداد

توان به این نتیجه رسید که بستن پیمان بین دولت اسالمی و  از این معاھده می
ھای نظامی دولت اسالمی بوده است و بستن پیمان  ھای مجاور، قبل از فعالیت قبیله

ھای دیگری که با دشمنان دولت اسالمی پیمان صلح  صلح بین دولت اسالمی و دولت
روزی  ای نباشد که آنان با ھمدیگر به گونه ۀاند، جایز است به این شرط که معاھد بسته

 علیه مسلمانان متحد گردند.
تواند جنگیدن با دشمنان  گردد که دولت اسالمی می نین این مطلب اثبات میھمچ

تواند رھا کند، به این شرط که دست کشیدن از جنگ  خود را با وجود آمادگی الزم، می
 .٥برای مسلمانان ضرری در بر نداشته باشد

پرستان گذاشت؛ چراکه کیان  نتایج بسیار ناگواری بر اردوگاه بتس  سریه حمزه
ریش را تکان داد و ھراس و ترس را در وجود مردان آن برانگیخت و باعث شد تا آنان ق

نمود؛ خطری که تجارت  متوجه خطری گردند که از جانب مسلمانان آنان را تھدید می
 .٦نمود و قدرت اقتصادی آنھا را تضعیف می

                                           
 .۶۲، محمد حمیدالله، ص مجموعة الوثائق السیاسة -١
 .۷۵، ص ۱المواھب اللدنیه، ج  -٢
 .۸۵البعوث، ص السرایا و - ۶، ص ۲ت ابن سعد، ج طبقا -٣
 .۸۶ن، ص ھما -٤
 .۴۷۹ – ۴۷۸، ص ۱، ج السیاسة الشرعیة يجھاد والقتال فال -٥
 .۸۶، ص لبعوث النبویةاالسرایا و -٦



 ٧٧٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

ثرب ابوجھل، وقتی از حمزه دور شد و به مکه برگشت، گفت: ای قریش! محمد در ی
ھای پیشتاز لشکر خود را فرستاده است و قصد دارد تا به ما  مقیم شده است و دسته

ضربه وارد کند؛ پس، از عبور کردن از راه او و نزدیک شدن به او بپرھیزید؛ زیرا او مانند 
اید. به  ای است که بر شما خشمگین شده است؛ چون شما او را طرد نموده شیر درنده

ام مگر اینکه  رای جادو است، ھیچ گاه او و یارانش را ندیدهخدا سوگند که او دا
 ام. ھا را در کنار آنھا مشاھده کرده شیطان

؛ پس او دشمنی است که از ١دانید شما دشمنی و سرسختی دو پسر قیله را می
 .٢گیرد دشمنان دیگر کمک می

 سریه عبدالله بن جحش و نتایج حاصله از آن -۸
 ھای بزرگی است عبارتند از:  ھا و آموختنی غزوه که دارای درسبرخی از نتایج مھم این 

برای امیر این  ج در اخبار مربوط به این سریه آمده است که پیامبر اکرم × الف
سریه چیزی نوشت و به او دستور داد که آن را نخواند و به آن ننگرد مگر بعد از اینکه 

اجرای اصل مھمی از اصول جنگ  ای از مسافت دو روز راه را طی کنند و این نمونه
پرستان  ھای جنگی است؛ زیرا یھودیان و بت است که عبارت از مخفی نگاه داشتن نقشه

رفت که  زیادی در مدینه اقامت داشتند و در صورت افشاء ھدف مسلمانان انتظار می
شد، به  آنان شتابان نقشه و جھت حرکت این سریه را که به قصد قریش رھسپار می

دانستند که ھدف  اھل مکه برسانند؛ پس حرکت این افراد در حالی که خود نمیاطالع 
 .٣کجا است، باعث آسودگی خاطر فرمانده جنگ بود

آنان  ۀتوان به وضوح مشاھده نمود؛ چرا که ھم اثر تربیت نبوی را در این سریه می
به را شنیدند و اطاعت نمودند و  ج ترین اعتراضی سخن پیامبر اکرم بدون کوچک

حرکت خود ادامه دادند تا اینکه به محل موردنظر رسیدند و نامه را باز کردند. این 
است که در راه خدا این گونه از  ج عمل بیانگر قوت ایمان اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 .٤جان و مال خود بیم و ھراسی نداشتند

                                           
 شوند. مادر آنھا بوده است و به آن نسبت داده می  کنایه از اوس و خزرج است، قیله -١
 .۲۱۹ – ۲۱۸، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  -٢
 .۷۱، ص ۴التاریخ االسالمی مواقف و عبر، ج  -٣
 ھمان. -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٧٦

 

قریش تالش کرد تا از قتلی که در ماه حرام از جانب افراد سریه صوت گرفته بود،  × ب
برداری کند و جنگی تبلیغاتی و متمرکز به راه انداختند و تبلیغاتی مغرضانه بر ضد  بھره

ھا شروع کردند. قریش از تعالیم ابراھیمی که تا آن وقت ھنوز برخی آثار آن در  مسلمان
برداری  ھای حرام و غیره بھره شت از قبیل: حرمت جنگ در ماهجامعه جاھلی وجود دا

اعتبار کردن و رسوا نمودن اسالم و مسلمانان و معرفی آنان  نمود و از این فرصت برای بی
 .١کنند، استفاده کرد ھا را رعایت نمی به عنوان متجاوزانی که حرمت

و در آن خونریزی راه محمد و یارانش ماه حرام را حالل قرار دادند «آنھا گفتند: 
 .٢انداختند و در ماه حرام اموال را به غارت بردند و مردان را اسیر کردند

ای  آنان در آغاز امر در این نقشه خود موفق شدند و تبلیغاتشان بازتاب گسترده
یافت و اثر محسوسی حتی در مدینه و در میان مسلمانان گذاشت و کسانی که در این 

ه خاطر جنگیدن در ماه حرام، مورد اعتراض قرار گرفتند. سریه حضور داشتند، ب
 .٣ور نمایند موقعیت دشوار گردید، یھودیان نیز در این صدد بودند تا آتش فتنه را شعله

یھودیان کشته شدن عمرو بن حضرمی توسط واقد بن عبدالله را به فال نیک 
عنی واقد آتش ی» حضرمی حضرت الحرب«و » واقد، وقدت الحرب«گرفتند و گفتند: 

جنگ را برافروخت و حضرمی جنگ را پدید آورد. این سخن یھودیان بیانگر خشم و 
 .٤کینه درونی آنھا نسبت به اسالم و مسلمانان بود

افراد سریه نیز در کار خود درماندند و پشیمان شدند. در این وقت پاسخ محکم و 
را رسوا کرد و استدالل آنھا را غیرقابل انعطاف خداوند نازل شد و قرآن این جنایتکاران 

 باطل قرار داد.
در اعتراض آنھا به جنگ در ماه حرام پاسخ داد و فرمود: بازداشتن از راه خدا و از 

تری است و  مسجدالحرام و کفر ورزیدن به خدا از جنگیدن در ماه حرام گناه بزرگ
تر است و  زرگبیرون کردن اھالی مسجدالحرام از آن از جنگیدن در ماه حرام نیز ب
تر است. قریش  شکنجه دادن افراد به خاطر دینشان از کشتن در ماه حرام بدتر و بزرگ

مرتکب تمامی این جنایتھا و گناھان بزرگ شده بودند، اما آن را فراموش کرده یا نادیده 

                                           
 .۴۴۵و عھد الرسول، الشریف احمد، ص  مکه والمدینة فی الجاھلیة -١
 .۱۰۰به نقل از السرایا والبعوث النبویة، ص  ۵۹، ص ۹سنن بیھقی، ج  -٢
 .۴۴۵فی الجاھلیة و عھد الرسول، ص  مکه والمدینة -٣
 .۷۲، ص ۴التاریخ االسالمی، ج  -٤



 ٧٧٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

پرست را علیه مسلمانان بشورانند و  ھای بت خواستند تمامی قبیله گرفتند. آنھا می می
ا از گرویدن به دینی که درصدد احیای حرمتھا و مقدسات بود، متنفر و گریزان مردم ر

ای که رسول خدا ناراحت شد و فرمانده سریه و یارانش را به خاطر کاری  کنند، به گونه
آن گاه آیات روشنگر الھی نازل شد که با تمام قدرت به  ١که کرده بودند، سرزنش کرد

د و آن را مردود شمرد و توضیح داد که گرچه در ماه قریش پایان دا ۀتبلیغات مغرضان
دارد،  شکند و از راه خدا باز می ھا را می حرام جنگ جایز نیست، اما کسی که حرمت

 .٢نزد خداوند حرمتی ندارد
: سعد بن مالک و عتبه بن غزوان به دلیل پیدا کردن شتری که بر آن سوار بودند ت

دو اسیر  ۀاندند، در این ھنگام قریش آمدند تا فدیو گم شده بود، از سپاه اسالم عقب م
ترسم  نپذیرفت و گفت: می ج خود را پرداخت نمایند و آنھا را آزاد کنند، پیامبر اکرم

که سعد بن مالک و عتبه بن غزوان را گرفتار کرده باشید تا اینکه سعد و عتبه آمدند 
د. یکی از آنھا به نام حکم بن آن گاه رسول خدا آن دو اسیر را با پرداخت فدیه آزاد کر

اقامت گزید و عثمان بن عبدالله بن مغیره  ج و نزد پیامبر اکرم ٣کیسان مسلمان شد
 .٤با حالت کفر به مکه بازگشت

بایست به  حامل این پیغام است که فرمانده می ج برخورد پیامبر اکرم ۀاین شیو
خود را در راه یاری کردن سالمتی سربازان خود اھمیت بدھد؛ چراکه سربازان جان 

گویند:  کنند و روانشناسان نظامی امروزی می دین خدا و برپایی دولت اسالم فدا می
دھد در  ھرگاه سرباز احساس کند که فرماندھی به او و سالمتی و امنیت وی اھمیت می

 .٥دھد اینکه نھایت جانفشانی را ابراز دارد، به خود تردیدی راه نمی
 منیتی در میدانظھور تربیت ا × ث

سریه عبدالله بن جحش اھدافی را که درصدد رسیدن به آن بود، کسب نمود و با 
یورش به مناطقی که تحت نفوذ قریش بود، قدرت خود را به نمایش گذاشت که این 
سریه و دقت انجام عملیات، قریش را غافلگیر نمود و آشفتگی و ترس آنان را بیشتر 

                                           
 .۵۳۳کین، ص دولة الرسول من التکوین الی التم -١
 .۱۰۰، ص السرایا والبعوث النبویة -٢
 ھمان. -٣
 ھمان. -٤
 .۲۳غزوه بدر الکبری، محمد ابوفارس، ص  -٥



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٧٨

 

نتوانستند آن را تحت نظر بگیرند و جھتی را که ھای قریش  ساخت؛ حتی جاسوس
با  ج سریه قصد عزیمت به آن را داشت، شناسایی کنند و این امری بود که پیامبر اکرم

ریزی نموده بود تا قضیه کامًال سری بماند و  محرمانه، آن را برنامه ۀابتکار نوشتن نام
غافلگیر «دشمن، اطالعاتی در مورد حرکت مسلمانھا کسب ننماید و این براساس 

 .١رود بود که یکی از اصول مھم جنگ به شمار می» نمودن دشمن
ی قوی و نظامی بیانگر آن است که لشکر اسالم را مردان ۀھمچنین این سریه و دست

دادند و  داد که دشوارترین مسئولیتھا و وظایف را انجام می نیرومند تشکیل می
دانستند و توانایی انجام مسئولیتھا را با تمام کفایت و  ھای جنگی را خوب می شیوه

 نماید. قدرت داشتند که این امر بر روحیه بلند معنوی آنھا دالت می
فرمانده  ۀی گسترده و منسجم از روحیھمچنین آثار تربیت نبوی در ایجاد نظام

کرد،  اطاعت می ج سریه که بدون ھیچ گونه تردید یا سستی از دستورات پیامبر اکرم
نوشته را نخواند تا اینکه دستور  ج شود. فرمانده براساس دستور پیامبر اکرم ظاھر می

حماسه و شور  را کامًال اجرا کرد و از خود الگوئی نیکو ارائه داد و در وجود سربازانش
ھر کس از شما که دوستدار شھادت است و به آن عالقمند است « :گفت آفرید. وی می

تواند  پسندد، من اصراری بر ھمراھی او ندارم و می پس با ما بیاید و ھر کس آن را نمی
 .٢»کنم دستور پیامبر خدا را اجرا میباز گردد، اما من 

 ھای نظامی ھا و دسته اھداف سریه -۹
آنھا را فرماندھی نمود، بسیاری از  ج ھایی که پیامبر اکرم ھا و غزوه بررسی سریهبا 

اھداف و برخی از درسھا و آموختنیھا را درک خواھیم نمود؛ پس با تفکر و اندیشیدن 
ھایی که قبل از بدر انجام گردیده است، به این نتیجه خواھیم رسید که  در حرکت سریه

ن ھستند و انصار در آن مشارکتی ندارند؛ چنانکه ابن سعد تمامی افراد آنھا از مھاجرا
ھا ھمه از مھاجران  آنچه ھمه بر آن اتفاق دارند این است که افراد سریه«گوید:  می

اند و پیامبر ھیچ یک از انصار را به جایی نفرستاد تا اینکه آنھا را در جنگ بدر با  بوده
گردید که اھدافی را دنبال  میو این امری حساب شده محسوب  ٣خود ھمراه نمود

                                           
 .۹۴الرسول القائد، خطاب، ص  -١
 از روایت ابن اسحاق از عروه. ۶۰۲، ص ۲سیرة ابن ھشام، ج  -٢
 .۶، ص ۲الطبقات الکبری، ابن سعد، ج  -٣



 ٧٧٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

مھاجران در داخل و خارج دولت  ۀنمود که برخی عبارتند از: احیا و تثبیت قضی می
اسالمی؛ تضعیف اقتصاد قریش و محاصره آنان و باز پس گرفتن برخی از حقوق از 
دست رفته؛ تضعیف قریش از نظر نظامی؛ تمرین اصحاب بر خوب فراگرفتن فنون 

ار دادن تحرکات قریش؛ ترساندن دشمن داخلی در مدینه و اطراف جنگ؛ تحت نظر قر
توان  ھا را می سریهترین اھداف این  آن و سنجیدن توان نظامی دشمن. ھمچنین مھم

 چنین برشمرد:
 ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان داخلی و خارجی × الف

توان  ھا و غزوات موجب گردید که دشمنان دعوت و دولت اسالمی به این سریه
نظامی مسلمانان پی ببرند و در نتیجه ھیچ موقع به فکر حمله به دولت اسالمی که 

پرستان اطراف  ھای بت دارای لشکری آماده باش و فعال است، نیفتند. یھودیان و قبیله
ھای کوچک و بزرگ یکی  مدینه از این موضوع به شدت در ھراس بودند و اعزام دسته

رعب و وحشت مضاعفی ایجاد نموده بود که این امر باعث پس از دیگری و بدون وقفه، 
تر  ھا بیفزاید و قیمت کاالھا گران شده بود تا قریش بر تعداد پاسداران و نگھبانان قافله

ھای قریش و صاحبان اموال در مکه نیز دچار ترس و  شود و عالوه بر آن مردان قافله
 .١ھراس گردیده بودند

 ھا و کاستن از نقش اعراب جلب اعتماد برخی قبیله × ب
ھایی که در  پیمانان آنان و نیز با برخی از قبیله جھینه و ھم ۀبا قبیل ج پیامبر اکرم

این منطقه سکونت داشتند، پیمان بست تا آنھا در نبردی که میان مکه و مدینه وجود 
داشتند و با آنھا ھمکاری ھا به قریش گرایش  چون این قبیله«طرف باشند؛  دارد، بی

کردند و میان آنھا پیمان و قراردادھای تاریخی وجود داشت که قرآن کریم آن را  می
و قریش براساس این معاھدات درصدد برقرار نمودن امنیت برای  ٢ایالف نامیده است

 .٣»نھای تجارت خود با شام و یمن بودکاروا
پیمان بستند، تأسیس دولت اسالمی،  ج ھا با پیامبر اکرم بعد از آنکه برخی قبیله

 .٤گردید  خطری جدی برای تجارت قریش محسوب می

                                           
 .۵۳۲الی التمکین، ص دولة الرسول من التکوین  -١
 .۴ – ۱قریش،  -٢
 .۲۷المجتمع المدنی، د. اکرم ضیاء العمری، ص  -٣
 .۱۹، مؤنس، ص دراسات فی السیرة -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٨٠

 

نشین را تضعیف و نابود کرد. آنان تا آن  ، نقش اعراب بادیهج  ھمچنین پیامبر خدا
ھایی که  کرد و قافله ھای تجاری را تھدید می شدند که قافله زمان قدرتی محسوب می

توانست از آنجا عبور  کرد جز با پرداخت مالیات نمی میدر مناطق تحت نفوذ آنھا عبور 
نماید. با تشکیل دولت اسالمی آنھا در این درصدد بودند تا این سیاست گذشته را نیز 

دار این امر کرز بن فھری گردید، اما پیامبر  در میان مسلمانان به اجرا بگذارند و عھده
 ۱۵۰یی نزدیک بدر که از مدینه خدا، فرصت را از او گرفت و کرز را تا سفوان (جا

بدر اولی  ۀنگاران این تعقیب و گریز را غزو کیلومتر فاصله دارد) تعقیب کرد. سیره
نشین بود و از آن پس ھیچ  اند. این غزوه درس مھمی برای ھمه اعراب بادیه نامیده

ان پروراند و ھرگز مسلمانان به راھزن نشینی قصد یورش به مدینه را در سر نمی بادیه
نشینی و انعقاد صلح کردند و  مالیات پرداخت نکردند؛ بلکه آنھا را مجبور به عقب

 .١مسلمانھا از شر آنان در امان ماندند
 ھا با فتوحات اسالمی سریه ۀرابط × ج

تمرینھای مقدماتی نظامی و مانورھای  ۀھای نظامی به منزل ھا و دسته اعزام سریه
درپی نخستین سربازان  ھای پرخروش و پی گردید و فعالیت  ارتش اسالم محسوب می

اسالم، بیانگر شور و نشاط و پویایی دولت نوپای اسالم در مدینه و به فرماندھی پیامبر 
 بود. ج اکرم

ا به این نتیجه ھا و لشکرھ ھای فرماندھان و سربازان این سریه با بررسی نام
ھا، در تاریخ فتوحات اسالمی بسیار درخشیدند؛ مانند  رسیم که بعد از آن سریه می

بن جراح و فاتح قادسیه و مدائن، سعد بن ابی وقاص  ةفرمانده فتوحات شام؛ ابی عبید
یرموک به زانو درآورد و  ۀخدا وکسی که روم را در معرک ۀو خالد بن ولید، شمشیر برھن

ھایی که  ھا و غزوه عمرو بن عاص، فاتح مصر و لیبی و سایر فرماندھان دیگر. سریه
تمرین عملی و متحرکی  ۀدر حیات خود بر آن اشراف داشت، به منزل ج پیامبر اکرم

 برای فرماندھانی بود که بعدًا شرق و غرب جھان را فتح کردند.
روز عبارت بود از تمرین  بیست و چھار ساعت شبانهزندگی اصحاب پیامبر، در طی 

صبح را با ادای نماز فجر با فرمانده  :منظم روزانه آنان از این قرار بود ۀمستمر و برنام
به آنھا تعلیم داد که خواندن نماز صبح، کلید  ج کردند و پیامبر اکرم کل آغاز می

                                           
 .۱۳۱، د. عبدالرحمن الشجاع، ص دراسات فی عھد النبوة -١



 ٧٨١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

خوابید، شیطان  تی شما میوق«زیبای روزی سرشار از سرحالی و نشاط است و فرمود: 
ای در پیش داری و چون  گوید: بخواب که تو شب طوالنی زند و می سه ِگره بر شما می

شود؛ اگر وضوء بگیرید یکی دیگر  بیدار شوید و نام خدا را بر زبان آورید، یک گره باز می
رحال و با شود و آن روز را س شود و اگر نماز بخوانید، سومی نیز باز می از گرھھا باز می

 .١نشاط شب خواھید کرد و اگر نه با تنبلی و خبث نفس به شب خواھید رساند
رفتند و  خویش می ۀالھی به دنبال انجام امور روزمر ۀآنان بعد از انجام فریض

آوردند و بعد از نماز عشاء استراحت  نمازھای بعدی را نیز بدون تأخیر به جای می
شد. آن گاه در یک سوم آخر شب  شب سپری می ۀکردند تا اینکه بخش عمد می

شان را از روحانیت  شدند. این عمل، دلھای بیشترشان برای ادای نماز شب بیدار می
داد. انجام این امور، عالوه بر امری دیگر  کرد و نشاط بیشتری به آنھا می ماالمال می

بیل اسب سواری و ھا و تمرینھا از ق ھمانند آمادگی ھمیشگی و بیداری کامل و فعالیت
فرموده بود: تیراندازی بھترین نیرو و  ج مسابقه دادن و تیراندازی بود که پیامبر اکرم

 آمادگی برای رویارویی با کافران است.
نمود؛ چنانکه عقبه  ابزار جنگی تشویق می ۀھمچنین رسول خدا آنھا را به ساخت و تھی

کند:  ، سه نفر را وارد بھشت میخداوند به سبب یک تیر«گوید، رسول خدا فرمود:  می
دھد و  ای که آن را به امید خیر، ساخته است؛ کسی که آن را در تیرکش قرار می سازنده

ھا به جز سه چیز درست  کند و فرمود: از سرگرمی کسی که تیر را در راه خدا شلیک می
ھر کس  نیست: آماده کردن اسب با تمرین و آموزش؛ بازی مرد با ھمسرش و تیراندازی و

 .٢»ب ناسپاسی نعمت بزرگی گردیده استتیراندازی را آموخت سپس آن را ترک کرد، مرتک
بھترین دورانی بود که در آن عصر به  ج عصر و دوران اصحاب و یاران رسول خدا

زندگی خود قرار داده بودند و  ۀجستند و آن را سرلوح تعالیم قرآنی و الھی تمسک می
کردند و با وجود اینکه تعدادشان اندک و  تمامی دستورات قرآن را در زندگی اجرا می
ھای بزرگ روی زمین در شرق و غرب،  فاقد امکانات بودند، اّما در رویارویی با ملت

 چیره شدند، اما با دوری مسلمانان از تعالیم آن و تبعیت ننمودن از قرآن، ذلت و
ھا از ھر سو بر آنھا یورش بردند و مسلمانان مانند کف  خواری آنان را فرا گرفت و ملت

                                           
 .۱۰۶مختصر صحیح مسلم، آلبانی، ص رواه مسلم،  -١
و المستدرک،  ۱۲۹، ص ۱۳الفتح الربانی، ج اخرجه احمد و الحاکم و قال صحیح. و وافقه الذھبی  -٢

 .۱۰۴، ص ۲ج 



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٨٢

 

 برآمده روی سیل گشتند.
کردند، براساس  ھای نظامی برای تحقق آن تالش می اھداف و امور مھمی که دسته

ھا، ھدفشان فقط شناسایی و  کرد. نخستین سریه شرایط و اوضاع مختلف فرق می
ھا به تدریج ھجومی شدند که رعب  سنجی دشمن بود؛ سپس این سریه اکتشاف و توان

ساز بدر بود.  کرد و این قبل از غزوه سرنوشت ھای قریش ایجاد می و آشفتگی در قافله
ھا، پاکسازی افرادی از  با تثبیت قدرت مسلمانان بعد از جنگ بدر، ھدف برخی از سریه

ن ضربه وارد کنند مانند: کعب بن کوشیدند به آ دشمنان دولت اسالمی بود که می
اشرف و عصما بنت مروان وابی عفک. کشتن کعب، باعث تأدیب یھودیان گردید و 
کشتن عصماء و ابی عفک، مشرکان و منافقان مدینه را سرکوب ساخت و جنگ احد که 

نشین به داراییھای  ھای بادیه به شکست مسلمانان انجامید، موجب گردید تا عرب
طمع دوختند تا جایی که به برخی از گروھھای آموزشی خیانت کردند و مدینه چشم 

رجیع و بئرمعونه را به وجود آوردند. پیامبر خدا، استراتژی نظامی را تغییر داد و  ۀحادث
نشینان اعزام نمود تا آنھا  فرستاد، به سوی بادیه ھا را که قبًال به دنبال قریش می سریه

ترین تاکتیک و روش این  فلگیرانه تأدیب نمایند. مھمرا به صورت قاطع و سریع و غا
 نشین است. اعراب بادیه ۀغافلگیران ۀھا، حمل سریه

کرد و  ھای نظامی کوچک و بزرگ رسول خدا، نقش خود را ایفا می بدین صورت دسته
داد، اما بعد از فتح مکه،  مخصوص خود را برای خدمت به اھداف دعوت انجام می ۀوظیف

نیز  ج عنوان قدرتی نظامی و سیاسی در منطقه تثبیت شدند. پیامبر اکرم مسلمانان به
شود،  پرستی محسوب می ھای شرک و بت تصمیم گرفت ھر چیزی که به نوعی از نشانه

ھا و رمزھای  ھا و لشکرھایی از مکه فرستاد تا بقیه نشانه از بین ببرد بنابراین، سریه
ھایی برای از بین بردن بتھای بزرگ  انکه سریهپرستی را از بین ببرند؛ چن شرک آلود بت

 .١ھا ترتیب داده شد عرب مانند عزی، مناه، الت، سواع و ذالخلصه و دیگر بتھا و طاغوت
از آن پس، دعوت اسالم به نواحی مختلف جزیره عربی رسید و مردم گروه گروه 

برای نشر دین لشکر خلفای راشدین  ج وارد دین خدا شدند و بعد از وفات پیامبر اکرم
خدا و از بین بردن موانعی که بر سر راه دعوت قرار داشتند، رھسپار اقصی نقاط جھان 

گران ادیان  ھای مثبت و فوری فتوحات اسالمی، تمامی تحلیل گردیدند؛ چنانکه نتیجه

                                           
 .۶۵ – ۶۱، ص السرایا والبعوث النبویة -١
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گران منصف، درصدد بررسی تعالیم  مختلف را حیرت زده کرده است، اما ھرگاه تحلیل
اصلی  ۀھا و لشکرھا، که ھست به فرماندھان و سربازان سریه ج مبر اکرمھای پیا و توصیه

ھایی که ھمواره  شود؛ توصیه حرکت فتح اسالمی ھستند، برآیند، حیرت آنھا دور می
 .١گردید شد و در اعمالشان آشکار می توسط خلفا و فرماندھان فتوحات، تکرار می

به «گفت:  ال ھر لشکری به آنھا میچنانکه از انس روایت است که پیامبر خدا با ارس
نام خدا حرکت کنید و مواظب باشید که پیرمرد کھنسالی را نکشید و کودک و زنی را 
به قتل نرسانید و خیانت نکنید و غنیمتھایتان را جمع کنید و به خوبی و نیکویی رفتار 

 .٢»دارد داوند نیکوکاران را دوست میگمان خ نمائید؛ بی
فرستاد، به  لشکری می ج عائذ روایت است که وقتی پیامبر اکرماز عبدالرحمان بن 

با مردم انس بگیرید و رفتارتان را تغییر ندھید و آنھا را به اسالم فرا « :گفت آنان می
را تر است از اینکه مردان آنھا  بخوانید؛ چراکه اگر آنان اسالم را بپذیرند، پسندیده

 .٣»بکشید و زنانشان را اسیر کنید

                                           
 .۶۶ – ۶۵ھمان، ص  -١
 .۲۷۴، ص ۷عون المعبود، شرح سنن ابی داود، ج  -٢
 .۱۷، ص ۶سبل الرشاد، صالحی، ج  -٣



 
 
 
 

 فصل پنجم
 استمرار ساختار تربیتی و علمی

بقره ھستند که  ۀھای آغازین سور ھای نازل شده در دوران مدنی آیه نخستین آیه
دھد؛ سپس از اھل کتاب،  ھای کفار و منافقان را توضیح می صفات اھل ایمان و خصلت

حقیقی یھودیان برداشته شده است؛  ۀچھرگوید و پرده از  یھود و نصارا، سخن می
چراکه آنان از اولین روزھای گسترش دعوت اسالمی در مدینه در برابر آن ایستادند، در 

 .١بقره بخش بزرگی به شرح صفت یھودیان و سرشت آنان اختصاص یافته است ۀسور
 را نیز بهخواھد که دین اسالم را بپذیرند، آنان  این سوره عالوه بر اینکه از مردم می

 خواند: پرستش خدای یگانه فرا می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  ۡ�ُبُدوا ِينَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  �َّ

ِيٱ ٢١َ�تَُّقونَ  �َض ٱَجَعَل َلُ�ُم  �َّ
َ
َمآءَ ٱفَِ�ٰٗشا وَ  ۡ� نَزَل ِمَن  لسَّ

َ
َمآءِ ٱبَِناٗٓء َوأ َماٗٓء  لسَّ

ۡخَرَج بِهِ 
َ
نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  ۦفَأ

َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ َّ�ِ ْ  ﴾٢٢رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُوا

 .]۲۲-۲۱: ۀ[البقر
ای مردم خدای خود را بپرستید، آنکه شما را و کسانی را آفریده است که پیش از «

است که زمین را برایتان بگسترد و اند تا پرھیزگار شوید. خدای شما کسی  شما بوده
آسمان را کاخی بیافرید و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع ثمرات را به وجود 
آورد تا روزی شما گردند؛ پس شریک و ھمانندھایی برای خدا به وجود نیاورید؛ در 

 .»دانید که شما می حالی
صفات منافقان برحذر ھای مدنی، مسلمانان را از متصف شدن به  ھمچنین آیه

داد؛ چراکه  نوپا و دولت جدید توضیح می ۀداشت و خطر منافقان را برای جامع می
حرکت نفاق بر ضد جامعه و دولت مسلمان در مدینه به وجود آمد و در مکه سابقه 

                                           
 و بعد از آن. ۲۷ ، ص۱۰الظالل، ج  -١
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نداشت؛ زیرا در آنجا مسلمانان دارای چنان قدرت و نفوذی نبودند که باعث شود گروھی از 
ا بترسند یا به آنھا امید داشته باشند و در ظاھر خود را به آنھا نزدیک نمایند و مردم از آنھ

در پنھانی علیه آنان توطئه و دسیسه کنند آن گونه که منافقان به طور کلی این گونه 
شود که در آن از منافقان ذکر  ھای مدنی یافت می ای از سوره بودند. بنابراین، کمتر سوره

انگر آن است که این حرکت در دوران مدنی به طور گسترده وجود نشده باشد و این بی
 .١داشته است؛ گرچه بعداز گذشت نیمی از دوران مدنی رو به ضعف گرایید

ھای مدنی ھمچنان به سخن از عظمت خدا و حقیقت جھان ھستی و تشویق به  آیه
ھای  کیم پایهداد و احکام را برای تربیت امت و تح بھشت و ترساندن از جھنم ادامه می

دولتی که نشر دعوت خدا را بین تمام جوامع بشری برعھده خواھد گرفت و در راه خدا 
 جھاد خواھد کرد، مقرر نمود.

مسیر علمی امت نیز با تحول مراحل دعوت و ساخته شدن جامعه و تأسیس دولت 
یز شد و قرآن نیز اھمیت علم و عالمان را بیان نموده است و رسول خدا ن متحول می

در احادیثی از مقام شامخ علم و علما سخن گفته است و کتابھای حدیث بابھای 
 اند. ای در مورد فضیلت علم گشوده ویژه

ترین لوازم رسیدن به قدرت است؛ چراکه  امت یقین کرده بود که علم و دانش از مھم
بدھد. با تالوت امکان ندارد خداوند به امت جاھلی که از کاروان علم بازمانده است، قدرت 

و تدبر در قرآن به وضوح این مسئله روشن خواھد شد که قرآن سرشار از آیاتی است که 
نماید. قرآن، علم را  کند و به طلب علم و تحصیل آن تشویق می جایگاه علم را بیان می

 ھالت و گمراھی است و فرموده است:؛ چراکه کفر ج٢دھد مقابل کفر قرار می

نۡ ﴿ مَّ
َ
ۡلِ ٱ َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِ  �ِخَرةَ ٱَساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  �َّ قُۡل  ۦۗ َوَ�رُۡجوا

ِينَ ٱَهۡل �َۡسَتوِي  ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  �َّ َّ�  ْ ْولُوا
ُ
ُر أ ۡلَ�ٰبِ ٱَ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

َ
�ۡ٩﴾ 

 .]۹[الزمر: 
ا خردمندان دانند برابر و یکسانند تنھ با کسانی که نمیدانند  بگو آیا کسانی که می«

 .»گیرند پند و اندرز می

                                           
، د. عبدالرحمان به نقل از دراسات فی عھد النبوة ۷۶ – ۷۳، ص ۲السیرة النبویة، دروزه، ج  -١

 .۱۷۲شجاع، ص 
 .۶۲ص  التمکین، لالمة االسالمیة -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٨٦

 

اھد، علم است. و تنھا چیزی که خداوند به پیامبرش دستور داد که از آن زیاد بخو
 فرماید: خداوند می

 .]۱۱۴[طه:  ﴾ِعۡلٗما ِ� َوقُل رَّّبِ زِدۡ ﴿
 .»بگو پروردگارا، بر دانشم بیفزا«

نید، که خداوند آدم را به سبب آن از سایر موجودات خود ممتاز گرداو اولین ویژگی 
 فرماید: علم بود؛ چنانکه می

ۡسَمآءَ ٱوََعلََّم َءاَدَم ﴿
َ
�ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ  ۡ�

َ
ۡسَمآءِ  ُٔ َ�َقاَل أ

َ
وِ� بِأ

ُؤَ�ٓءِ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ   .]۳۱[البقرة:  ﴾٣١َ�ٰٓ
سپس به آدم نامھای ھمه را آموخت؛ سپس آنھا را به فرشتگان عرضه داشت و «

 .»گویید، اسامی اینھا را برشمارید فرمود: اگر راست می
تربیتی خود برای تعلیم و تربیت اصحاب و یارانش و اینکه  ۀبه برنام ج پیامبر اکرم

داد و آنان را بر انجام کارھای خوب اخالقی  خدا را به آنھا یادآوری نماید، ادامه می
کرد و امور مھم و دقیق شریعت و احکام آن را برای یارانش چه به صورت  تحریک می

ھای  وت ھنگفتی از شیوهداد. آن حضرت ثر فردی و چه به صورت گروھی توضیح می
ھا و مبادی  تربیتی خود در تربیت و تعلیم به جا گذاشته است که از جمله این شیوه

 .١توان به امور ذیل اشاره کرد بزرگ و مفید می

 تکرار سخن -۱
کند. بنابراین، معموًال  تکرار سخن به حفظ کردن مطالب و فھم سخن کمک می

به صورت تکراری بیان نماید؛ چنانکه انس بن کرد سخنان خود را  رسول خدا سعی می
تکرار آورد، سه بار آن را  رسول خدا، وقتی سخنی را به زبان می«گوید:  مالک می

 .٢»کرد تا سخنش فھمیده شود می

 آهسته و شمرده شمرده حرف زدن -۲
ورزید و آرام و آرام و شمرده شمرده  آن حضرت در خطبه و سخن گفتن، شتاب نمی

گوید، آسان باشد و به ھنگام نقل سخن، تحریف  تا حفظ کردن آنچه می گفت سخن می

                                           
 .۶۰ – ۵۹التعلیم، د. البر، ص ناھج و آداب الصحابة فی التعلم وم -١
 .۱۸۸، ص ۱ث، ج البخاری، کتاب العلم، باب من اعاد الحدی -٢
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بن زبیر روایت است که روزی عایشه به او  ة. ھمچنین از عرو١و تغییری صورت نگیرد
ام،  نمایی؛ چراکه او لحظاتی قبل در کنار حجره آیا از ابوھریره تعجب نمی«گفت: 

ماز بودم که او رفت و اگر نه به او کرد، من مشغول ن حدیثی را از رسول خدا نقل می
 .٢»گفت وقفه سخن نمی دا این گونه بیگفتم که رسول خ می

 روی در سخن گفتن و انتخاب وقت مناسب  میانه -۳
کرد تا  روی می آن حضرت در تعلیم و مقدار و نوع و وقت درس و سخن خود، میانه

گفته شده، نشاط موجبات خستگی یارانش فراھم نگردد و برای حفظ کردن مطلب 
گوید: پیامبر  داشته باشد و بتوانند آنھا را بفھمند ودرک کنند؛ چنانکه ابن مسعود می

کرد؛ چون دوست  گفت، رعایت ما را می ای که روزھا برای ما می در موعظه ج اکرم
 .٣نداشت ما خسته شویم

 مثال زدن -۴
ایی در رساندن معنی مسائل و مفاھیم گوناگون را با مثال بیان نمودن، اثر به سز

دھد و  سخن به عقل و دل دارد؛ چون مثال امری معنوی را به صورتی محسوس ارائه می
کند. گذشته از اینکه مثال با  دھد و به ذھن نزدیک می آن را به واقعیت ربط می

ھا را  گذارد و عقل صورتھای مختلف آن دارای بالغت و شیوایی است که بر دلھا تأثیر می
نماید. بنابراین، قرآن  خود می ۀھای بلیغ و شیوا را مجذوب و شیفت قلھای انسانبه ویژه ع

 فرماید: ان داشته است؛ چنانکه مینیز برای فھم موضوعات و مطالب دور از ذھن بی

ۡمَ�ُٰل ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
 .]۴۳بوت: ک[العن ﴾٤٣ۡلَ�ٰلُِمونَ ٱنَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس� َوَما َ�ۡعقِلَُهآ إِ�َّ  ۡ�

 .»فھمند جز فرزانگان آن را نمیزنیم و  ھایی ھستند که ما برای مردم می اینھا مثال«
 فرماید: ھمچنین خداوند می

نَزۡ�َا َ�َٰذا ﴿
َ
ۡ�َتهُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱلَۡو أ

َ
ٰ َجَبٖل لََّر� ٗ� ّمِۡن َخۡشَيةِ  ۥَ�َ َتَصّدِ ِۚ ٱَ�ِٰشٗعا مُّ َّ� 

ۡمَ�ُٰل ٱَوتِۡلَك 
َ
ُرونَ  ۡ�  .]۲۱[الحشر:  ﴾٢١نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ

فرستادیم، کوه را از ترس خدا کرنش کنان و  اگر ما این قرآن را بر کوھی فرو می«

                                           
 .۶۲، د. عبدالرحمان البر، ص مناھج و آداب الصحابة -١
 .۳۵۶۸، شماره ۵۷، ص ۶بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی، ج  -٢
 .۶۸شمارۀ  ،۱۶۲، ص ۱، ج اب ما کان النبی یتخولھم بالموعظةالبخاری، کتاب العلم، ب -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٨٨

 

داریم، شاید که ایشان  دیدی. ما این مثالھا را برای مردمان بیان می شکافته می

 .»بیندیشند
نیز بر ھمین  ج اسلوب مثال وجود دارد و پیامبر اکرمھای دیگری نیز براساس و  آیه

نمود؛ چنانکه ابن  ھای زیادی بیان می پرداخت و مثال شیوه و اسلوب به ایراد سخن می
 .١»ام حدود ھزار مثال به خاطر سپرده ج من از پیامبر اکرم«گوید:  عمر می

ھا در حدیث نبوی تألیف شده است که از  مثال ۀھای متعددی نیز دربار کتاب
اثر قاضی ابی محمد حسن بن عبدالرحمان بن  امثال الحدیثترین آنھا کتاب  قدیمی

 .٢باشد ھجری می ۳۶۰خالد رامھرمزی متولد سال 

 طرح سؤال و پرسش -۵
ھای تربیتی مھمی است که بین پرسشگر و شنونده ارتباطی  طرح سؤال از وسیله

آورد و شنونده را وادار به  اید و موجب شکوفایی ذھن را فراھم مینم قوی برقرار می
نماید. بنابراین، پیامبر  نماید و حالتی با نشاط و ذھنی پویا ایجاد می پاسخ دادن می

نمود؛  درموارد متعددی برای تعلیم اصحاب از پرسش و سؤال استفاده می ج اکرم
حفظ کردن مطالب داشت و گاھی چراکه این شیوه اثر بزرگی در بھتر فھمیدن و 

کرد که آنھا را برانگیزد و تشویق نماید  سؤال را فقط برای این مطرح می ج پیامبر اکرم
گاھشان کند و در این صورت اغلب سؤاالت با صیغ تنبیه (اال) (ھان) مطرح  ۀو آ

گاه باشید! آیا شما را «فرمود:  ج گوید: پیامبر اکرم شد؛ چنانکه ابوھریره می می به آ
روند و  شوند و از بین می آن محو می ۀچیزی راھنمایی نکنم که گناھان به وسیل

روند؟ گفتند: بلی. فرمود: وضو را کامل ساختن به  آن باال می ۀدرجات شما به وسیل
ھنگام دشواریھا و زیاد گام زدن به سوی مساجد و در انتظار نماز بودن پس از ادای ھر 

پیوستگی، این است سنگر و گی، این است سنگر و نماز. این است سنگر و پیوست
 .٣»پیوستگی

دانند و آنھا علم و  دانست آن را نمی پرسید که می ای می گاھی نیز از آنان مسئله
گاھی از آن را به خدا و پیامبرش خواھند سپرد و ھدفش این بود که آنان به موضوع  آ

                                           
 .۶۵، ص مناھج و آداب الصحابة -١
 ام. ھای تربیتی نبوی را از این کتاب ارزشمند خالصه کرده وسیلهھمان. ھمه  -٢
 .۲۱۹، ص ۱، باب فضل اسباغ الوضوء، ج مسلم، کتاب الطھارة -٣



 ٧٨٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 ج چنانکه از ابوھریره .١مطرح شده از جانب ایشان به موضوع توجه داشته باشند
دانید که فقیر و بینوا کیست؟ گفتند: فقیر نزد ما  آیا می«روایت است که پیامبر فرمود: 

کسی است که درھم و کاالیی ندارد. فرمود: فقیر امت من کسی است که در روز 
قیامت با وجود اینکه در این دنیا به ادای نماز و روزه پرداخته است، نزد خداوند حاضر 

شود، اّما کسی را دشنام داده و کسی را تھمت زده و مال کسی را خورده است و  می
خون کسی را ریخته است و کسی را کتک زده است؛ پس از نیکیھای این فرد به فردی 

شود و اگر نیکیھایش قبل از پرداخت حقوقی  که مورد تعرض قرار گرفته است، داده می
شود و بر گناھان او افزوده  ا برداشته میکه بر اوست، تمام شود، از گناھان آنھ

 .٢»شود ردد، سپس به دوزخ انداخته میگ می
برای اینکه  ج داد؛ پس پیامبر اکرم کرد و یکی از اصحاب جواب می گاھی سؤال می

ستود؛ چنانکه با ابی بن کعب  او را تشویق کند و دیگران را تحریک نماید، او را می
دانی کدام آیه از آیات  ای ابامنذر آیا می«فرمود:  ج خدا گوید: پیامبر چنین کرد. او می

دانند. دوباره فرمود:  گوید: گفتم خدا و پیامبرش بھتر می تر است؟ می کالم خدا بزرگ
 :ۀتر است؟ گفتم آی دانی کدام آیه از آیات کتاب خدا بزرگ ای ابامنذر آیا می«

ُ ٱ﴿  .]۲۵۵[البقرة:  ﴾ۡلَقيُّومُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ

 .٣»دانشت مبارک باد، ای ابامنذر«ام زد و گفت:  آن گاه دست به سینه«
پس این تشویق و آفرین گفتن احساس راحتی و اعتماد به نفس آنان را فراھم 

و تحصیل آن فرا  ج نمود و آنان را به حفظ مطالب بیان شده از جانب پیامبر اکرم می
 .٤»خواند می

 القای مفاهیم ناشناخته که پرسش و اهتمام ورزیدن به آن را در پی داشت -۶
از زیباترین موارد، مطلبی است که جابر بن عبدالله روایت کرده است که پیامبر 

وارد بازار شد و مردم در دو طرف ایشان قرار داشتند و ایشان از کنار یک  ج اکرم
د؛ پس ایشان آن را برداشتند و گوش نر مرده که گوشھایش بریده بود، گذشتن ۀبزغال

                                           
 .۶۷، ص منھاج و آداب الصحابة -١
 .۱۹۹۷، ص ۴، باب تحریم الظلم، ج مسلم، کتاب البر والصلة -٢
 .۵۵۱الکھف و آیة الکرسی، ص ھمان، کتاب صالة المسافرین و قصرھا، باب فضل سوره  -٣
 .۶۹، ص مناھج و آداب الصحابة -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٩٠

 

دارد که این را به یک درھم  چه کسی از شما دوست«آن را گرفتند؛ سپس فرمودند: 
کنیم؟  خواھیم آن را در برابر چیزی بخریم و آن را چه کار می گفتند ما نمی .»بخرد

ود، ب گفتند: سوگند به خدا اگر زنده می» آیا دوست دارید این مال شما باشد؟«گفت: 
چون گوشھایش معیوب است دوست نداشتیم که مال ما باشد تا چه رسد که مرده 

 .١»تر است ارزش این ھم نزد خدا کماست؟ آن حضرت فرمود: سوگند به خدا که دنیا از 

 استفاده از وسایل توضیحی و روشنگری -۷
آیند، برای تأکید و  ، از آنچه امروز، از وسایل توضیحی به حساب میج  پیامبر خدا

 نمود که برخی عبارتند از:  تثبیت مطالب در دل و حواس و خود شنوندگان استفاده می
حرکت دادن دست: مانند فرو بردن انگشتان در یکدیگر و این ارتباط  × الف

چنانکه از ابوموسی اشعری کشد.  تنگاتنگ انسان مؤمن با بردارش را به تصویر می
مؤمن، نسبت به مؤمنان دیگر مانند ساختمانی «فرمود:  ج روایت است که پیامبر اکرم

نماید و آن حضرت انگشتانش را در  است که برخی از آن برخی دیگر را محکم می
 .٢»دیگر فرو بردیک

ھایی برای  خط کشیدن بر روی زمین: آن حضرت گاھی روی زمین خط × ب
کرد؛ سپس جزئیات آن را  کشید که نظر اصحاب را به آن جلب می  مطلب میتوضیح 

روایت است که پیامبر خدا با س  داد؛ چنانکه از عبدالله بن مسعود توضیح و شرح می
آن  .»این راه راست خداوند است«س گفت: دست خود، خطی بر روی زمین کشید، سپ

اینھا راھھای مختلف است  و«گاه خطھایی در سمت راست و چپ آن کشید و گفت: 
 سپس این آیه را خواند:» خواند میکه بر ھر راھی شیطانی قرار دارد که به آن فرا 

نَّ َ�ٰ ﴿
َ
ۖ فَٱ ُمۡسَتِقيٗما ِصَ�ِٰ�  َذاَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن  لسُّ َ�َتَفرَّ

ٮُٰ�م بِهِ  ۦۚ َسبِيلِهِ   .]۱۵۳[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ لََعلَُّ�ۡم  ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
این راه، راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راھھای (باطلی که شما را از «

سازد. اینھا چیزھایی  ام) پیروی نکنید که شما را از راه خدا پراکنده می آن نھی کرده

 .»کند تا پرھیزگار شوید است که خداوند شما را بدان توصیه می

                                           
 .۲۲۷۴، ص ۴مسلم، کتاب الزھد و الرقائق، ج  -١
 .۲۴۴۶، شماره ۹۹، ص ۵البخاری، کتاب المظالم، باب نصر المظلوم، ج  -٢



 ٧٩١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

بلند کردن و نشان دادن چیزی به ھنگام سخن گفتن: چنانکه از علی بن  ×ج 
طالب روایت است که پیامبر خدا، قطعه ابریشمی را در دست راست خود قرار داد و  ابی

ن دو بر مردان امت من حرام ای«طالیی را در دست چپ خود قرار داد؛ سپس گفت: 
برای زنانشان «چنین آمده است: این حدیث  ۀو در روایتی دیگر در دنبال .»ھستند

پس پیامبر ھم حکم طال و ابریشم را بیان نمود و ھم آن دو را بلند  .»١باشند حالل می
 کرد و نشان داد تا شنوندگان ھم بشنوند و ھم ببینند.

گوید  آموزش عملی احکام: چنانکه از سھل بن سعد ساعدی روایت است که می × د
پیامبر خدا را دیدم که بر منبر ایستاد و رو به قبله کرد و تکبیر گفت و مردم نیز تکبیر 
گفتند پس قرائت خواند و رکوع کرد و مردم نیز با ایشان رکوع نمودند. سپس سرش را 

ن سجده کرد؛ سپس باالی منبر رفت و قرائت خواند بلند کرد و به عقب رفت و بر زمی
و رکوع کرد؛ سپس سرش را بلند کرد و باز به عقب رفت و بر زمین سجده نمود. وقتی 

ای مردم! این کار را از این جھت انجام «نماز به پایان رسید، رو به مردم کرد و گفت: 
 .٢»قتدا کنید و نماز مرا یاد بگیریددادم تا به من ا

 فاده کردن از کلمات و جمالت لطیف و زیبااست -۸
گردد و شنوندگان را  سوی حق می نانه و لطیف، موجب تألیف قلوب بهسخن مھربا

سازد، آن حضرت معموًال برای  برای بھتر فرا گرفتن و حفظ کردن مطلب وادار می
کرد و به خصوص وقتی  سخن و رھنمود خود عبارتی آمیخته با لطف و نرمی مھیا می

نمود، الفاظی  خواست به آنھا مطلبی بگوید که معموًال از ذکر آن، شرم و حیا می می
نمود؛ چنانکه در آموختن آداب قضای حاجت با این مقدمه آغاز  مھربانانه استفاده می

ھرگاه ھر یکی از «. پس فرمود: ٣نمود که نسبت به مؤمنان مانند پدر و خیرخواه است
و خود را با  قبله ننشیند و پشت به قبله نیز نکند شما برای قضای حاجت رفت، رو به

 .٤»دست راست تمیز نکند
ای از مبادی تربیتی زیبایی را به جا  به راستی که این معلم جامعه بشری مجموعه

                                           
 .۴۰۵۷شمارۀ  ،۵، ص ۴ابوداود، کتاب اللباس، باب فی الحریر للنساء، ج  -١
 .۳۷۷، شماره ۴۸۶، ص ۱الخشب، ج صلوة، باب فی السطوح و المنبر والبخاری، کتاب ال -٢
 .۷۴التعلیم، ص مناھج و آداب الصحابة فی التعلم و -٣
 .۸، شماره ۳، ص ۱، ج ابوداود، کتاب الطھارة، باب کراھیه استقبال القبلة عند قضاء الحاجة -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٩٢

 

گذاشته است که به نھایت حسن اخالق و کمال عقل و اندیشه او داللت دارند که به 
 پردازیم: دانش میبرخی از برخوردھای تربیتی ایشان با شاگر

ستود تا  کرد و می تشویق و ستودن نیکوکار: آن حضرت نیکوکاران را تشویق می × الف
بیشتر به علم و عمل روی بیاورند، به عنوان مثال وقتی قرآن خواندن و تالوت ابوموسی 

به او گفت:  ج روایت است که پیامبر اکرمس  اشعری را شنید او را ستود. از ابوموسی
نمودی؛ به  دادم، تعجب می دیدی که به قرآن خواندن تو گوش می دیشب مرا میاگر «

 .١»ند صدای خوش داود ، داده شده استراستی که به تو صدای خوبی مان
 برخورد مھربانانه با خطاکار و توبیخ نکردن او × ب

گرفت و احوال آنھا را رعایت  آن حضرت، شرایط و توانایی مردم را در نظر می
دانست و با نرمی، اشتباه آنھا را  و در صورت ارتکاب گناھی، آنان را معذور می کرد می

آموخت. شکی نیست که چنین  کرد و با مھربانی راه درست را به آنھا می تصحیح می
کنده و سرشار از محبت پیامبر اکرم شیوه نمود؛ چنانکه  و رسالت او می ج ای، دلھا را آ

خواندم  در حالی که ھمراه با پیامبر خدا، نماز می«گوید:  معاویه بن حکم سلمی می
مردی عطسه زد. من در جوابش گفتم: یرحمک الله (خدا بر تو رحم کند) مردم به من 

کنید؟  چشم دوختند. گفتم: مادرم به عزایم بنشیند! چه شده شما را که به من نگاه می
خواھند مرا ساکت  ا میزدند. وقتی دیدم که آنھ آنھا دستھای خود را بر رانھایشان می

نماز را تمام کرد، پدر ومادرم فدایش  ج کنند، ساکت شدم. پس از آنکه پیامبر اکرم
ام. به خدا سوگند که بر من پرخاش نکرد و ناسزا  باد، ھیچ معلمی بھتر از او ندیده

در نماز چیزی از سخن مردم روا نیست که گفته شود؛ بلکه نماز، «نگفت؛ بلکه فرمود: 
 .٢»استو تکبیر و خواندن قرآن  تسبیح
گویی در ھنگام ارتکاب گناه. چنانکه از  تصریح ننمودن و اکتفا به اشاره و کنایه ×ج 

آوری و  مردی را به عنوان عامل جمع ج ابوحمید ساعدی روایت است که پیامبر اکرم
آوری  جمعشد. بعد از  سلیم مقرر کرد. این مرد، ابن اللتبیه نامیده می زکات اموال بنی

اند.  آمد و گفت: این مال شماست و این را به من ھدیه داده ج صدقات، نزد پیامبر اکرم
فرمود: چرا در خانه پدر و مادرت ننشستی تا این ھدیه به تو برسد؟  ج پیامبر اکرم

                                           
 .۵۴۶، ص ۱رآن، ج مسلم، کتاب صالة المسافرین، باب استحباب تحسین الصوت بالق -١
 .۳۸۱، ص ۱مسلم، کتاب المساجد، باب تحریم الکالم فی الصالة، ج  -٢



 ٧٩٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

سپس برای ما سخنرانی کرد و ستایش خدا را گفت؛ سپس فرمود: اما بعد، من مردی 
آید و  گمارم که خداوند آن را به عھده من گذاشته است، پس می یاز شما را به کاری م

ای است که به من داده شده  گوید: این چیزی است که مال شماست و این ھدیه می
اش به او برسد؟ سوگند به خدا که  نشیند که ھدیه است؛ چرا در خانه پدر و مادرش نمی

نکه روز قیامت در حالی که آن را دارد، مگر ای ھیچ یک از شما چیزی را به ناحق برنمی
شناسم که در حالی با خداوند  کند. یکی از شما را می بر دوش دارد با خدا مالقات می

آورد یا گاو و یا گوسفندی  کند که شتری بر دوش دارد و آن شتر فریاد برمی مالقات می
شم من بر دوش دارد؛ سپس دستھایش را بلند کرد و گفت: بار خدایا! من رسانیدم؛ چ

 .١دید وگوشم شنید
در برابر اموری که فسادی اجتماعی را  ج خشم و برافروخته شدن پیامبر اکرم × د

گردید و اشتباه از حدود فردی و  در پی داشت: ھرگاه کسی مرتکب اشتباھی شرعی می
آمد، رسول خدا، خشمگین  رفت و آغاز فتنه یا انحرافی به حساب می جزئی فراتر می

وی نیز متناسب با آن اشتباه بود؛ چنانکه وقتی عمر نزد ایشان در شد و خشم  می
خواست آن را برای پیامبر  ای از تورات در دست داشت و می حالی آمد که نسخه

با س  بخواند، رسول خدا ناراحت شد. چنانکه از جابر روایت است که عمر بن خطاب
ای از تورات است  خدا! این نسخهای از تورات نزد پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر  نسخه

پیامبر خدا دگرگون  ۀچیزی نگفت. عمر شروع به خواندن کرد. و چھر ج پیامبر اکرم
پیامبر انداخت و گفت:  ۀشد. ابوبکر گفت مادرت به عزایت بنشیند، عمر، نگاھی به چھر

ر و به برم. به خداوند به عنوان پروردگا به خدا، از خشم او و از خشم پیامبرش پناه می
 ج اسالم به عنوان دین و به محمد به عنوان پیامبر راضی ھستیم. آن گاه پیامبر اکرم

فرمود: سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، اگر موسی برایتان آشکار گردد 
اید و اگر موسی زنده  و شما از او پیروی کنید ومرا رھا کنید، از راه راست منحرف شده

 .٢»کرد یافت، از من پیروی می در میبود و نبوت مرا  می
نماز توسط برخی از امامان صحابه  به خاطر طوالنی کردن ج ھمچنین رسول خدا

روایت است که گفت: مردی س  شد؛ چنانکه از ابن مسعود انصاری خشمگین می

                                           
 .۶۹۷۹البخاری، کتاب الحیل، باب احتیال العالم لیھدی له، شماره  -١
 کند. دارای شواھدی زیادی است که حدیث را تقویت می ۱۷۴ – ۱۷۳، ص ۱مجمع الزوائد، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٩٤

 

توانم در نماز شرکت کنم از بس که فالنی نماز را طوالنی  گفت: ای پیامبر خدا، نمی
تر نیافتم. فرمود:  را از آن روز خشمگین ج ای پیامبر پس در ھیچ موعظهخواند.  می

کنید؛ پس ھرکس با مردم نماز خواند  سازید و گریزان می ای مردم شما متنفر می«
ضعیف و (پیشنماز بود) باید نماز را سبک بگیرد؛ زیرا در میان مردم افراد مریض و 

 .١»کسانی ھستند که کار دارند
را فراھم آورد،  ج رد دیگری که موجب خشمگین شدن پیامبر اکرمھمچنین از موا

 س باشد؛ چنانکه از عبدالله بن عمرو عاص مجادله و جر و بحث یارانش در مورد تقدیر می
نزد اصحابش آمد در حالی که آنھا در مورد تقدیر با  ج روایت است که پیامبر اکرم

انار شکافته  ۀاش دان گویا بر چھره کردند از شدت خشم یکدیگر مجادله و جر و بحث می
اید که  اید؟ و برای این آفریده شده آیا به این فرمان داده شده«شده بود، پس فرمود: 

ب ھالکت ھا از بین ببرید؟ این امر موج ھا را با بعضی دیگر از آیه حکم بعضی از آیه
 .٢»امتھای پیش از شما گردید

را در پی داشت، مخالفت  ج پیامبر اکرمیکی دیگر از مواردی که خشمگین شدن 
باشد؛ به گمان  گیری در دین می  برخی از اصحاب با دستور ایشان و تشدد و سخت

اند بھتر است و انسان را بیشتر به خدا نزدیک  اینکه این از آنچه به آن فرمان داده شده
ن را به وقتی آنا ج روایت است که گفت: پیامبر اکرم ل کند؛ چنانکه از عایشه می

، ما ج  گفتند: ای رسول خدا داد که توانایی انجام آن را داشتند، می امری دستور می
توانایی انجام کارھایی ھمانند تو را نداریم؛ چراکه خداوند گناھان گذشته و آینده تو را 

اش آثار خشم  شد تا اینکه در چھره خشمگین می ج بخشیده است. پیامبر اکرم
 .٣»ناتر به خدا ھستمتر و دا فت: من از ھمه شما متقیگ شد و می مشاھده می

در این موضع، عملی توجیھی و تعلیمی بود تا اصحاب را وادار  ج خشم پیامبر اکرم
گاھی نماید و آنھا را از گرفتار شدن در این گونه اشتباھات برحذر دارد؛  به بیداری و آ

د و پریشان به نظر ای جدی و خشمگین داشته باش طلبد که خطیب، قیافه پس می
ای جدی به خود بگیرد؛  دھنده است و ھمچنین معلم، باید قیافه برسد؛ چراکه او بیم

                                           
 .۹۰، شماره ۱۸۶، ص ۱التعلیم، ج الغضب فی الموعظة وب العلم، باب البخاری، کتا -١
 .۸۵، ص ۳۳، ص ۱مقدمه ابن ماجه فی القدر، ج  -٢
 .۲۰، شماره ۷۰، ص ۱البخاری، کتاب االیمان، باب اقوال النبی (انا اعلمکم بالله)، ج  -٣



 ٧٩٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .١شود زیرا این حالت بیشتر باعث پذیرفتن و یاد گرفتن می
استفاده مطلوب از برخی وقایع جھت بیان و آموزش برخی مفاھیم با به وقوع  × ر

شمرد و مفھوم مشابه آن را  را غنیمت می ، فرصت ج پیوستن بعضی وقایع، رسول خدا
تر اثر  آموخت و بدین صورت، توجیه و رھنمود آن حضرت، بسیار آسان به اصحاب می

روایت است که به نزد پیامبر س  گذاشت؛ چنانکه از عمر بن خطاب خود را بر جای می
ای را  بچهدوید.  اش می اسیرانی آوردند. ناگھان در میان آنان زنی برای شیر دادن بچه

در میان اسیران یافت. او را در آغوش گرفت و شیر داد. پیامبر خطاب به ما گفت: آیا 
تواند.  تواند فرزندش را در آتش بیندازد؟ گفتیم: خیر نمی به نظر شما این خانم می

 .٢»تر است زن نسبت به فرزندش مھربانخداوند نسبت به بندگانش از این «فرمود: 
مھرانگیز، فورًا توجه اصحابش را به مھر خداوند با  ۀن صحنرسول خدا با دیدن آ

 .٣بندگانش جلب نمود
کوشش و  :ج دوم: اخالق صحابه ھنگام گوش فرا دادن به سخنان پیامبر اکرم

تالش اصحاب و یاران رسول خدا و پایبندی آنان به آداب و اصول تأثیری مھم در خوب 
حفظ کردن و کنترل دقیق و توانایی آنھا در رساندن دعوت خدا به مردم ایفا نمود که 

 ھای ذیل اشاره کرد: توان به خصلت از جمله این آداب و اصول می

 سکوت کامل و گوش فرادادن -۱
تر از آن بود که ھنگام سخنرانی وی، به  نزد اصحاب، بزرگ ج امبر خداجایگاه پی

بیھوده کاری بپردازند و یا به سخنان او گوش فرا ندھند و به چیزی دیگر مشغول 
شوند و یا صدای خود را در حضور او بلند کنند؛ بلکه آنھا با جان و دل به او گوش فرا 

کردند؛ چنانکه علی بن  را جمع می دادند و حافظه خود را آماده و حواسشان می
ھرگاه ایشان سخن «گوید:  طالب در مورد سیرت آن حضرت و ھمنشینانش می ابی
انداختند گویا بر سرھای آنھا پرنده  گفت ھمنشینانش، سرھایشان را پایین می می

 .٤»گفتند شد، سخن می اینکه ساکت می نشسته است و بعد از

                                           
 .۱۸۷، ص ۱فتح البخاری، ج  -١
 .۵۹۹۹نقته، شماره معااألدب، باب رحمه الولد و قبلته والبخاری، کتاب  -٢
 .۱۶۰الرسول المعلم، عبدالفتاح ابوغده، ص  -٣
 .۳۳۵الترمذی فی الشمائل، المحمدیه، باب ماجاء فی خلق رسول الله، شماره  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٩٦

 

 م گویندهترک جر و بحث و قطع نکردن کال -۲
ھای مربوط به تعلیم و تعلم عالوه بر اینکه  فراھم نمودن چنین جوی در جلسه
کنندگان را  باشد، آرامش خاطر سایر شرکت بیانگر مؤدب بودن افراد آن جلسه می

طالب  کند؛ چنانکه علی بن ابی آورد و به فھم و یادگیری مطالب، کمک می فراھم می
کردند و وقتی یکی از آنان  پریدند و غوغا نمی ر نمیدر میان سخنان یکدیگ«گوید:  می

دادند تا حرفش تمام  گفت، دیگران ساکت بودند و به سخنان او گوش می سخن می
شدند و  کرد، بقیه ساکت می یعنی ھر کس از آنھا که سخن را آغاز می .١»گردید می

پرداختند، بدین وسیله مجلس بر  کردند و با او به کشمکش نمی سخن او را قطع نمی
شد و  ماند و صدای ھر یک از حاضران تشخیص داده می وقار و متانت خود باقی می

 .٢آمد ترین تشویشی به وجود نمی کوچک

 مرجعی برای حل مشکالت ج رمپیامبر اک -۳
، با کمال تقدیر و احترام به ایشان، درمراجعه برای توضیح آنچه ج  اصحاب رسول خدا

دادند و شکی نیست که این  کردند، تردیدی به خود راه نمی در آن به اشکالی برخورد می
 سکرد. از جمله این موارد حدیث حفصه  مراجعه به فھم کامل و حضور ذھن کمک می

 ! مگر خداوند نگفته است:ج  پرسیدم: ای پیامبر خدا ج گوید: از رسول خدا  است که می

ۚ  إِ�َّ  �ن ّمِنُ�مۡ ﴿ ٰ  َ�نَ  َوارُِدَها ا َحۡتٗما َرّ�َِك  َ�َ ۡقِضّيٗ  .]۷۱م: ی[مر ﴾٧١مَّ
شوید؛ این امری حتمی و فرمانی است قطعی از  ھمه شما وارد دوزخ می«

 .»پروردگارتان
 گوید: ای که خداوند می ند نشنیدهمگر از خداوفرمود: 

ِينَ ٱُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ﴿ ْ ٱ �َّ نََذُر  �ََّقوا ٰلِِم�َ ٱوَّ ا ل�َّ  .]۷۲م: ی[مر ﴾٧٢�ِيَها ِجثِّيٗ
 .٣»سازیم دھیم و ستمگران را ذلیالنه در آن رھا می سپس پرھیزگاران را نجات می«

روایت س  عبدالله بن انیسو از آن جمله حدیث جابر بن عبدالله است که از 
خداوند بندگان، یا فرمود «فرمود:  گوید: از پیامبر خدا شنیدم که می کند که می می

                                           
 ھمان. -١
 .۷۸، ص مناھج و آداب الصحابة -٢
 .۱۴۳۱، ص ۲ابن ماجه، کتاب الزھد، باب ذکر البعث، ج  -٣



 ٧٩٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

زند. صدایی که  گرداند؛ سپس آنھا را صدا می مردم را، برھنه و ختنه ناشده حشر می
 .»منم پادشاه و داور روز جزا«وید: گ شنوند، آن گاه می ھمه آن را یکسان می

از اھل بھشت را نسزد که وارد بھشت شود و ھیچ کس از اھل جھنم را نسزد ھیچ کس 
که وارد جھنم شود؛ در حالی که حق کسی بر گردن اوست و یا بر کسی ستمی روا داشته 

گوید: پرسیدیم  است تا آنکه او را قصاص کنم؛ حتی اگر به کسی سیلی زده باشد. راوی می
 .»ھا ر گناھان یا نیکیبا با«د؟ فرمود: چگونه برھنه و ختنه ناشده خواھیم آم

 رسول خدا، این آیه را تالوت کرد:آن گاه 

ۚ ٱُ�َۡزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡتۚ َ� ُظۡلَم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ َ ٱإِنَّ  ۡ�َۡوَم  ﴾١٧ۡ�َِسابِ ٱَ�ِ�ُع  �َّ
 .]۱۷[غافر: 

شود. ھیچ گونه  میامروز ھر کسی در برابر کاری که کرده است، جزا و سزا داده «

 .»گمان خداوند سریع الحساب است ستمی امروز وجود نخواھد داشت. بی
در میان  ج و این گونه اصحاب مسائل و مشکالت خود را با پیامبر اکرم

 ج گذاشتند تا آن را بفھمند و ھر آنچه فھم آن برایشان دشوار بود، از پیامبر اکرم می
مناقشه و تکرار اثر بزرگی در فھمیدن و حفظ خواستند آن را توضیح دھد و این  می

 .١کردن مطالب داشت

 یادآوری احادیث -۴
و یا آموختن  ج با شنیدن کالمی از پیامبر اکرم ج اصحاب و یاران رسول خدا

پرداختند تا آن را  کردند و به تکرار آن می علمی از ایشان، آن را به یکدیگر یادآوری می
کامل و حفظ مطلب، عمل کردن به آن را تقویت  خوب حفظ کنند؛ چراکه فراگیری

 ج ما نزد پیامبر اکرم«گوید:  روایت است که میس  نماید. از انس بن مالک می
نمودیم، به  شنیدیم؛ وقتی آن مجلس را ترک می نشستیم و از ایشان حدیث می می

 .٢»نمودیم م تا آن را کامًال حفظ میپرداختی تکرار و مذاکره می
 

                                           
 .۸۰، ص مناھج و آداب الصحابة -١
 فیه یزید الرقاشی و ھو ضعیف.و ۳۶۴ – ۳۶۳، ص ۱ب فی الجامع، ج اخرجه الخطی -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٩٨

 

 ١جهت کسب علم و عمل به آنسؤال در  -۵
کردند و  اصحاب به قصد کسب علم و عمل کردن به آن، از رسول خدا سؤال می

نیز کسی نبود که به  ج پرسیدند؛ البته رسول خدا بیھوده و برای سرگرمی چیزی نمی
 ج پیامبر اکرم«گوید:  پرسشھای بیھوده پاسخ بدھد؛ چنانکه سھل بن سعد ساعدی می

 .٢»شمرد آن را عیب می زیاد را دوست نداشت وپرسیدن سؤالھای 
گردد و باعث  منظور پرسشھایی است که نیازی به آن احساس نمی«گوید:  نووی می

عملی ناروا گردند. علما معتقدند: اگر واقعًا  ۀھتک حرمت مسلمانی باشند یا باعث اشاع
گردد و یا در آینده  از مواردی سؤال گردد که در امور دین به آنھا نیازی احساس می

 .٣»ھا اشکالی ندارد دن این گونه سؤالاین مسائل مطرح خواھد گردید، پرسی

 سختگیری نمودن و نپرسیدن از متشابه -۶
داشت و وعیدھای  د را از این امر بر حذر میاصحاب و یاران خو ج پیامبر اکرم

نمود و مردم را از ھمنشینی با چنین  سختی برای یاوه گویان و سختگیران بیان می
ن مواقعی این آیه در چنی ج گوید: رسول خدا داشت؛ چنانکه عایشه می کسانی باز می
 را تالوت نمود:

ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ُ
َوأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ َبَه ِمۡنُه  �َّ  ۡلفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰ

وِ�لِهِ  بۡتَِغآءَ ٱوَ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ َ�ُقولُوَن َءاَمنَّا  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ

ْولُواْ  ۦبِهِ 
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِناۗ َوَما يَذَّ ۡلَ�ٰبِ ٱُ�ّ

َ
 .]۷[آل عمران:  ﴾٧ۡ�

ھای محکمات است. آنھا  او است که کتاب را بر تو نازل کرده است. بخشی از آن، آیه«
ھای متشابھات است و اما کسانی  از آن آیه اصل و اساس این کتاب ھستند و بخشی

افتند در  انگیزی و تأویل به دنبال متشابھات می  که در دلھایشان کژی است، برای فتنه
آنھا  ۀگویند ما به ھم داند و راسخان در دانش می حالی که تأویل آنھا را جز خدا نمی

 .»شوند نمیایمان داریم؛ ھمه از سوی خدای ما است. جز صاحبان عقل متذکر 

                                           
 .۹۶، ص مناھج آداب الصحابة -١
 .۷۷، شماره ۲۰ابوخیثمه زھیر بن حرب با سند صحیح در کتاب العلم آورده است، ص  -٢
 ، چاپ الشعب.۷۴، ص ۳شرح النووی علی مسلم، ج  -٣



 ٧٩٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

کسانی که متشابھات را دنبال «فرماید:  در مورد این افراد می ج پیامبر اکرم

 .١»م برده است؛ پس از آنھا بپرھیزیدکنند، اینھا کسانی ھستند که خداوند آنھا را نا می

 ای که شارع در مورد آن سکوت کرده است نپرسیدن از مسئله -۷
دانستند که سؤالھایی را نپرسند که  مکلف میصحابه پایبند این ادب بودند و خود را 

شارع در مورد آن سکوت کرده است تا با چنین سؤاالتی باعث واجب شدن آنچه 
گردند؛ چنانکه شریعت واجب نکرده است و یا تحریم آنچه شریعت حرام نکرده است، ن

 فرماید: خداوند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َۡ� �َ ْ ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�ۡم �ن �َۡ�  َٔ َءاَمُنوا

َ
ْ َ�ۡن أ لُواْ  َٔ لُوا

ُل  ُ ٱُ�ۡبَد لَُ�ۡم َ�َفا  ۡلُقۡرَءانُ ٱَ�ۡنَها ِحَ� ُ�َ�َّ ۗ وَ  �َّ ُ ٱَ�ۡنَها قَۡد  ١٠١َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ
ۡصَبُحواْ بِهَ 

َ
لََها قَۡومٞ ّمِن َ�ۡبلُِ�ۡم ُ�مَّ أ

َ
 .]۱۰۲-۱۰۱[المائدة:  ﴾١٠٢ا َ�ٰفِرِ�نَ َس�
ای مؤمنان از مسائلی سؤال مکنید اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و «

بدحال کنند؛ چنانچه به ھنگام نزول قرآن راجع بدانھا پرس و جو کنید، برای شما 
و  شوند. خداوند از این مسائل گذشته است و خداوند بس آمرزگار بیان و روشن می

بردبار است. جمعی از پیشینیان از آنھا سؤال کردند و بعد از آن نسبت بدانھا به 

 .»مخالفت برخاستند و منکر آنھا شدند
س  وقاص داشت؛ چنانکه از سعد بن ابی ھمچنین رسول خدا، از این عمل باز می

ترین جرم را کسی مرتکب شده است که  بزرگ«فرمود:  ج روایت است که پیامبر خدا
خاطر سؤال وی حرام قرار داده از چیزی بپرسد که حرام قرار داده نشده است و به 

 .٢»شود

 و سؤال به موقع از ایشان ج غنیمت شمردن تنهایی پیامبر اکرم -۸
تنھایی گرفتند؛ چنانکه خلوت و  اصحاب اوقات مناسب را برای پرسیدن در نظر می

 ج روایت است که رسول خداس  شمردند. از ابوموسی اشعری پیامبر را غنیمت می
زدیم. برخی از ایشان قرآن  نشست. ما دور ایشان حلقه می پس از اتمام نماز فجر می

                                           
 .۴۵۴۷شمارۀ  آل عمران، البخاری، کتاب التفسیر، سوره -١
 .۱۳۸، شماره ۶۵، ص ۱الدارمی فی مقدمته، باب من ھاب الفتیا و کره التنطع، ج  -٢



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٠٠

 

پرسیدند و برخی از تعبیر خوابھایی که دیده  ای در مورد میراث می گرفتند؛ عده فرا می
 .١پرسیدند بودند، می

 و پافشاری نکردن بر پرسیدن سؤال از ایشان ج رعایت حالت پیامبر اکرم -۹
بعد از آنکه از سؤال کردن نھی شده بودند، منتظر  ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

گاه و عاقل بادیه  ج ھای خود را از پیامبر نشین بودند تا آنان سؤال حضور افراد آ
 گوید: ند؛ چنانکه انس بن مالک میباشبپرسند و آنان نیز شاھد این سؤال و جواب 

چیزی بپرسیم، نھی شدیم؛ پس ما دوست داشتیم  ج ما از اینکه از پیامبر اکرم«
ھای خود را از ایشان  نشین عاقلی در خدمت پیامبر خدا حضور یابد و سؤال مرد بادیه

نشین آمد و  بپرسد و ما شاھد این سؤال و جواب باشیم؛ چنانکه روزی مردی بادیه
گویی که خداوند تو را  ات به نزد ما آمد و به ما گفت: تو می گفت: ای محمد، فرستاده

 .٢»راست گفته است«تاده است؟ فرمود: فرس
بر این اساس ساختار تربیتی در جامعه جدید از خالل مواضع عملی روشن، ھمگام 

تعلیم و تعلم میان افراد جامعه مسلمان ادامه یافت. بدین صورت این  ۀبا فریض
آن را  ج رھنمودھا در آماده کردن فرد مسلمان و امت مسلمانی که پیامبر اکرم

 تأسیس نمود مؤثر واقع گردید.
 

                                           
رواه الطبرانی فی الکبیر و فیه محمد بن عمر  – ۱۵۹، ص ۱مجمع الزوائد، ج قال الھیثمی فی  -١

 رومی، ضعفه ابوداود و ابوزرعه وثقه ابن حبان.
 .۴۲ – ۴۱، ص ۱السوال عن ارکان االسالم، ج  مسلم، کتاب االیمان، باب -٢



 
 
 
 
 

 فصل ششم
 رخدادها و وضع قانون

 نخست: حل مشکل بحران اقتصادی
دولت نوپای اسالمی را دشوارتر  ۀت مسلمانان به مدینه از نظر اقتصادی وظیفھجر

ھای متعدد و نمود بنابراین، رھبری امت برای حل این بحران راه تر می و سنگین
ھای گوناگونی اندیشید. به عنوان مثال برقراری پیمان اخوت و برادری میان  شیوه

مسجد نبوی برای جای دادن بیشترین تعداد مھاجران و انصار و ساختن صفه در کنار 
به بررسی  ج ھایی در این راستا بود و پیامبر اکرمممکن فقرای مھاجران، کوشش

اوضاع اقتصادی مدینه پرداخت و به این نتیجه رسید که قدرت اقتصادی در اختیار 
براین، باشد. بنا یھودیان است و بازارھای تجاری مدینه و داراییھای آن از آن آنان می

کنند و کاالھا را احتکار  گذاری و ارائه کاالھا به دلخواه خود عمل می آنان در نرخ
صدد برآمد تا  در ج کنند. پیامبر اکرم برداری می نمایند و از نیازمندی مردم بھره می

به ھر نحو ممکن بازاری برای مسلمانان ایجاد کند تا با یھودیان در به دست آوردن 
قابت کنند و در این بازار، آداب اسالم و ارزشھای اخالقی آن، در عالم ثروت و اقتصاد ر

تجارت آشکار گردد؛ پس برای این منظور در غرب مسجد نبوی، مکانی تعیین کرد و 
ر آن مالیاتی تحمیل این، بازار شماست؛ پس دچار کمبود نخواھید شد و ب«فرمود: 

 .١»نخواھد گردید
به بازار توجه داشت و با  ج ونق بود و پیامبر اکرمبازار در صدر اسالم وسیع و پرر

مراقبت و ِاشراف بر آن، سرپرستی آن را به عھده داشت و برای آن قواعد و مقرراتی 
وضع نمود و آدابی تعیین کرد و آن را از بسیاری از داد و ستدھای جاھلی که با 

                                           
 .۷۵، ص ۲ابن ماجه، کتاب التجارات، باب االسواق، ج  -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٠٢

 

داد و  ۀحضرت زمینبرداری ھمراه بود پاک کرد، ھمان گونه که آن  کاری و کاله فریب
 .١ستد و تجارت در بازار را برای ھمه به صورت یکسان فراھم ساخته بود

آن حضرت آداب برای رونق بازار و مصون ماندن آن و جلوگیری از ھتک حرمت آن 
دار تعیین کرد تا الگویی برای بازارھای  آداب متعددی برای بازار مدینه به صورت ریشه

کرد،  ا باشد. از بازاری که رسول خدا آن را رھبری میامت در گذر دوران و زمانھ
به ھنگام وارد شدن  ج ای از آداب را استنباط کنیم که پیامبر اکرم توانیم مجموعه می

کرد یا از آن نھی  به بازار و اشراف بر آن و پیگیری روند معامالت در آن امر می
نمود و  داد و دور می تغییر میدید مگر اینکه آن را  فرمود. رسول خدا منکری را نمی می

پرداخت و آن را  ھای آن می دید مگر آنکه به تثبیت بیشتر پایه ھیچ معروفی را نمی
نمود که بر آن مواظبت شود و پایبند آن باشند و تمامی این موارد را از  تشویق می

 فرماید: گرفت؛ خداوند متعال می یتوجیھات وتعلیمات پروردگارش فرا م

 .]۴-۳[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿
گوید. آن جز وحی و پیامی نیست که وحی و پیام  و از روی ھوا و ھوس سخن نمی«

 .»گردد می
 برخی از این آداب عبارتند از:

شود در ابتدا ذکر خدا را نماید و حمد و  سنت است کسی که وارد بازار می -۱

ال « :ستایش او را بگوید؛ زیرا آن حضرت فرمود: ھرکس وارد بازار شده، بگوید

ملك وهل احلمد، �ی و�ميت وهو ىح ـهل، هل ال كاهل اال اهللا وحده الرش�

ھیچ معبودی جز خدا نیست؛ او « »هو ىلع لك ىشء قديراليموت، بيده اخل� و

یش زیبندة اوست؛ زنده یگانه است و شریکی ندارد؛ پادشاھی از آن اوست و ستا

کسی  .»میرد و او بر ھر چیزی تواناست میراند و او زنده است و نمی کند و می می
نویسد و ھزار بدی از او دور  که این را بگوید، خداوند برای او ھزار نیکی می

ای در بھشت  برد و برایش خانه نماید و بر درجات او ھزار درجه باال می می

                                           
 .۳۶ – ۳۵االسالم، احمد الدرویش، ص  ياحکام السوق ف -١



 ٨٠٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 .١سازد می
به طور ویژه ذکر نمود؛ چراکه بازار محل غفلت از ذکر خدا و مشغول شدن بازار را 

به تجارت است؛ پس بازار جای تسلط شیطان و مرکز لشکریان شیطان است و ذکر در 
دھد؛ پس ھر  چنین مکانی به معنی مبارزه با شیطان است و لشکریانش را شکست می

 .٢کس این را بگوید سزاوار پاداشی است که ذکر گردید

شود، مکروه است که با دعوا و جر و بحث صدایش  برای کسی که وارد بازار می -۲
خو و بداخالق  او درشت«آمده است:  ج را بلند کند: در باب صفات پیامبر اکرم

نمود ودر مقابل بدیی که دیگران به او روا  نبود و در بازارھا سروصدا نمی
 .٣»نمود د و از آنان گذشت میبخشی میکرد؛ بلکه آنان را  داشتند، بدی نمی می

گردد؛ حال اگر این امر در  سروصدا نمودن فطرتًا امری مذموم و زشت محسوب می
بازار که محل تجمع اقشار مختلف مردم است، رواج پیدا نماید، حکم آن چه خواھد 

 .٤بود؟

 .پرھیز از عملی که باعث انزجار مردم باشد -۳
در پی دارد، پرھیز کنید؟ گفتند: آن دو  از دو چیزی که نفرین را«چنانکه فرمود: 

 گردند؛ چه چیزھایی ھستند؟ چیز که باعث لعنت و نفرین می
 .٥»کند آنھا قضای حاجت می ۀفرمود: کسی که در راه مردم یا در سای

 .پرھیز از حمل سالح -۴
ھرگاه یکی از شما در مسجد یا بازار ما عبور کرد و تیری ھمراه «رسول خدا فرمود: 

ھا  به یکی از مسلمان آن را نگاه دارد یا فرمود: آن را نگاه دارد تا ۀید تیغداشت، با
 .٦»برخورد نکند

ھا؛ عھدھا و سایر قراردادھا  مبنی بر وفا نمودن به پیمان ج دستور پیامبر اکرم -۵
                                           

قال المنذری  – ۱۵۶ -۱۵۵، ص ۵سنن الترمذی، ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا دخل السوق، ج  -١
 ل حسن و رواته ثقات اثبات.فی الترغیب و اسناد متص

 .۳۸۶، ص ۹تحفة االحوذی بشرح جامع الترمذی، ج  -٢
 .۱۴، ص ۲االسواق، ج  يالبخاری، کتاب البیوع، باب کراھیة السخب ف -٣
 .۴۱االسالم، ص  ياحکام السوق ف -٤
 ، باب مواضع النھی عن البول فیھا.مسلم، کتاب الطھارة -٥
 .۲۲۴، ص ۴، ج »من محل علينا السالح فليس منا« ج النبی البخاری، کتاب الفتن، باب قول -٦



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٠٤

 

و برحذر داشتن از شکستن عھد و پیمان یا خیانت کردن؛ چنانکه خداوند متعال 
 فرماید: می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ ٱ بَِعۡهدِ  فُوا َّ�  ْ يَۡ�ٰنَ ٱإَِذا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضوا

َ
َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ۡ�

َ ٱ َ ٱَعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ  �َّ  .]۹۱[النحل:  ﴾٩١َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ  �َّ
از تأکید نشکنید؛ در به پیمان خدا وفا کنید، ھرگاه که پیمان بستید و سوگندھا را پس «

گاه و گواه خود گرفته  .»کنید داند آنچه را که می گمان خدا می اید. بی حالی که خدا را آ
 گیری و سھولت در خرید و فروش و انواع تجارت آسان -۶

فروشد دست و دل باز  ای رحم کند که وقتی می خداوند بر بنده«آن حضرت فرمود: 
رض د با گذشت و دست و دل باز است و ھرگاه قکن و با گذشت است و وقتی خرید می

 .١»گیرد، نیز چنین است خود را می
 راستگویی و ابراز حقیقت و دوری از پنھان کاری -۷

ترین آدابی است که باید در معامالت مردم رواج داشته باشد.  موارد ذکر شده از مھم
دادن، امانتدار است، اش راستگو و در گرفتن و  تاجری را که در معامله ج پیامبر اکرم

شود  ستوده و فرموده است که او در روز قیامت با پیامبران و صدیقان و شھدا حشر می

 .٢و اینھا بھترین ھمراھان ھستند
 پرھیز از سوگندھای دروغین -۸

برد و  رساند و فایده را از بین می فرمود: سوگند، کاال را به فروش می ج رسول خدا

 .٣برد ت آن را از بین میدر عبارتی آمده است: برک
ھمچنین آن حضرت فرمود: از سوگند خوردن زیاد در خرید و فروش بپرھیزید؛ 

 .٤برد رساند، اما برکت و سود را از بین می چراکه سوگند، کاال را به فروش می
رساند، با این عمل،  خورد و کاالی خود را به فروش می پس کسی که سوگند می

اش به تدریج از بین خواھد رفت و مالش تلف  دارایی شود و برکت مال اوسلب می

                                           
 .۶۸۵، ص ۲موطاء، امام مالک، باب جامع البیوع، ج  -١
 .۳۴۲ – ۳۴۱، ص ۲سنن الترمذی، کتاب البیوع، ج  -٢
 .۱۲۲۸، ص ۳مسلم، کتاب المساقاه، باب النھی عن الحلف، ج  -٣
 ھمان. -٤



 ٨٠٥  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

شود و یا غارت  سوزد یا غرق یا به زور گرفته می شود یا می گردد یا دزدیده می می
اش در آن راه  دھد از قبیل بیماری و غیره که دارایی گردد و یا پیش آمدھایی رخ می می

 .١شود صرف می
که به آداب تعامل در بازار اسالمی  اینھا برخی از آداب و رھنمودھای نبوی بود

مربوط بود که اثر بزرگی در آبادانی بازارھای مسلمانان و ضعیف شدن بازارھای 
یھودیان داشت و بدین وسیله مسلمانان توانستند بر اقتصاد مدینه مسلط شوند و در آن 

ین تر به دلخواه خود عمل کنند و با این شیوه و نگرش، یھودیان را درامری که مھم
 .٢تخصص آنھا بود، شکست دادند

این تعالیم و آداب تنھا به این شکل منحصر نماند؛ بلکه با توسعه و گسترش دولت 
اسالمی تحول یافت و تجارت براساس دانش و فقه  ۀاسالمی و برقراری قوانین در جامع

 در بازار«گفت: س  و اصولی خاص بنیانگذاری گردید. و با توجه به چنین معیاری عمر

گاھی داشته باشدما کسی معامله نکند، مگ  .٣»ر اینکه در دین آ
بازارھا در اسالم از آنجا که از نظر مالی و اقتصادی در زندگی مردم نقشی مھم ایفا 

نماید و مکان و محل معامله کردن و مبادالت تجاری بین مردم است و از این طریق  می
کند، از  اش را تأمین می ویژه و عمومی ھر فرد امور زندگی و نیازھای ضروری و لوازمات

در مورد  ج جایگاھی واال و اھمیتی خاص برخوردار است و بر این اساس پیامبر اکرم

 .٤بازار توجیھاتی ارائه داد
قرآن کریم نیز از آفت اقتصادی و اجتماعی خطرناک دیگری که بر دین و دنیای 

ته است و آن کم کردن ترازو و مردم حاکم گردیده است و بر آن اثر گذاشته، سخن گف
پیمانه است و این عمل با شوه و اسلوب انصاف که خداوند به آن دستور داده است تا 

چنانکه  ھای خویش را تنظیم نمایند، مخالف و متضاد است؛ مردم بر آن اساس معامله
 فرماید: خداوند متعال می

ُ ٱ﴿ ِيٓ ٱ �َّ نَزَل  �َّ
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ اَعةَ ٱَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّ  لِۡمَ�اَنۗ ٱوَ  ۡ�َقِّ ٱب  ﴾١٧قَرِ�بٞ  لسَّ

                                           
 .۲۴۶، ص ۷شرح السیوطی علی سنن السنائی، ج  -١
 .۷۰، ابی فارس، ص الھجرة النبویة المبارکة -السیرة النبویة  فی ظالل -٢
 .۵۳االسالم، ص  ياحکام السوق ف -٣
 .۵۸۶ - ۵۸۵ھمان، ص  -٤



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٠٦

 

 .]۱۷[الشوری: 
ھایی برای اقامه عدل  ھا و آلت ھا وسیله و ترازوھا و پیمانه ١و میزان عدالت است

باشند بنابراین، خداوند فرمان داده است تا به تمام و کمال داده شوند و از کم  می
 فرماید: می نھی کرده است؛ چنانکهکردن در آن 

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ِ  ۡ�َتِيمِ ٱ َماَل  َرُ�وا  ب
هُ  لَِّ� ٱإِ�َّ ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
ْ  ۥۚ ِ�َ أ ۡوفُوا

َ
 ۡلَكۡيَل ٱَوأ

ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  ْ ٱَ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۖ �َذا قُۡلُتۡم فَ  ۡلِقۡسِط� ٱب �  ۡعِدلُوا َولَۡو َ�َن َذا قُۡرَ�ٰ
ِ ٱَو�َِعۡهِد  ٮُٰ�م بِهِ  �َّ ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ ۡوفُوا

َ
ُرونَ  ۦأ  .]۱۵۲[األنعام:  ﴾١٥٢لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ

به مال یتیم جز به نحو احسن نزدیک مشوید تا آن گاه که یتیم به رشد کامل خود «
مراعات دارید و ما ھیچ کسی را  رسد و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه می

سازیم و ھنگامی که سخنی  تاب و توانش موظف نمی ۀبه انجام چیزی جز به انداز
گفتید، دادگری کنید ھرچند از خویشاوندان باشد و به عھد و پیمان خدا وفا کنید. 

کند تا اینکه متذکر  اینھا چیزھایی ھستند که خداوند شما را به رعایت آنھا توصیه می

 .»شوید و پند گیرید
 فرماید: و خداوند می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ْ  ُتمۡ إَِذا ِ�ۡ  ۡيَل كَ لۡ ٱ فُوا ۡ ٱ قِۡسَطاِس لۡ بِٱ َوزِنُوا ۡحَسنُ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  ُمۡسَتقِيِم� ل

َ
 َوأ

وِ�ٗ� 
ۡ
 .]۳۵[اإلسراء:  ﴾٣٥تَأ
زنید، آن را به تمام و کمال پیمانه کنید و برتر از  و ھنگامی که چیزی را به پیمانه می«

 .»وی درست بکشید که این کار سرانجام بھتر و نیکوتری دارد
کرده است و  دھند، به ھالکت تھدید خداوند کسانی را که پیمانه و ترازو را کم میو 

 فرماید: می

ِينَ ٱ ١ّلِۡلُمَطّفِِف�َ  لٞ َو�ۡ ﴿ ْ ٱإَِذا  �َّ و  ٢�َۡسَتۡوفُونَ  �َّاِس ٱَ�َ  ۡ�َتالُوا
َ
�َذا َ�لُوُهۡم أ

ونَ  َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ �َُّهم  ٣وَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
َ� َ�ُظنُّ أ

َ
ۡبُعوثُونَ �  ﴾٥ِ�َۡوٍ� َعِظي�ٖ  ٤مَّ

 .]۵-۱ن: ی[المطفف
پیمایند، به تمام و کمال و  وای به حال کاھندگان؛ کسانی که وقتی برای خود می«

پیمایند یا وزن  دارند و ھنگامی که برای دیگران می افزون بر اندازه الزم دریافت می

                                           
 .۷۷، ص ۷زادالمسیر، ابن جوزی، ج  -١



 ٨٠٧  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

گردند در  برند که دوباره زنده می کاھند. آیا اینان گمان نمی الزم می ۀکنند، از انداز می

 .»روز بسیار بزرگ و ھولناکی؟
حضرت  ۀھای موجود دربار براساس آیه ج ھمچنین اصحاب و یاران پیامبر اکرم

شعیب به این نتیجه رسیدند که کم کردن ترازو و پیمانه، دوری گزیدن از برنامه الھی 
ورات خداوندی است و این امر موجبات نارضایتی و خشم خداوند و مخالفت با دست

آورد و موجب زیان رساندن به مردم را  جبار و عذاب او را در دنیا و آخرت فراھم می
افزاید و در نتیجه مردم در  ھا می ھا و افزایش قیمت آورد؛ چراکه بر سختی فراھم می

 .١مدینه با آن به مبارزه برخاستگیرند بنابراین، دولت اسالمی در  تنگنا قرار می
نجامید. کم کردن ترازو و پیمانه یکی از اسبابی بود که به ھالک شدن قوم شعیب ا

 فرماید: خداوند متعال می

ن لَّمۡ ﴿
َ
ْ  َكأ ۗ  َ�ۡغَنۡوا ٓ َ�  �ِيَها

َ
 .]۹۵[ھود:  ﴾٩٥َ�ُمودُ  بَِعَدۡت  َكَما لَِّمۡدَ�نَ  ُ�ۡعٗدا �

اند. ھان! نابود باد قوم مدین ھمان  ساکنان آن دیار نبودهبدانگونه که انگار ھرگز از «

 .»گونه که قوم ثمود نابود شدند
ربیت ھای نبوی بود در ت داستان شعیب و قومش عالوه بر اینکه یکی از برنامه

 اصحاب نیز مؤثر واقع گردید.
تند؛ دانس ھالکت و نابودی می ۀخداوندی را به منزل ۀبنابراین، آنان انحراف از برنام

 ت.گرف چراکه شمولیت و فراگیری این دین، تمام شئون زندگی آنان را در برمی
ھای قرآنی به حل مشکالت اقتصادی پرداخت تا  الھی از طریق بیان قصه ۀبرنام

مردم وضع حاکم در جامعه را امری طبیعی تلقی نمایند و از اقوام گذشته عبرت 
که اثر بزرگی در ساختار ساماندھی تربیتی بگیرند و این برنامه نیز به قوانین عبادی 

دارد پرداخت و خداوند عزوجل نیز نصرت و یاری خویش را نصیب این امت نمود و در 
ھای خاص خویش را فرستاد تا آنان را برای برعھده  تمامی مراحل زندگی آنان، برنامه

ر کوچک و گرفتن امانت و رساندن رسالت آماده گردند و از نظر این دولت انجام امو
بزرگ فرقی نداشتند؛ چراکه تمامی این امور برای بلند شدن بنای آن و سربلند و 

رفت، انجام  استوار ایستادن آن در برابر فشارھایی که احتمال رویارویی با آن می
شدند و از جمله این شعائر عبادی که در دو سال اول ھجرت فرض شد زکات،  می

                                           
 .۴۴۶، سعید محمد، ص اسباب ھالک االمم السالفة -١



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨٠٨

 

را در ساختن جامعه مسلمان و رعایت کردن آن فطریه و روزه بود و سنت تدریجی 
براساس واقعیت زندگی مردم و پیش رفتن با آنھا به سوی بھترینھا را بدون شتاب 

 .١گرفت کنیم و ھر چیز در وقت خود انجام می مشاھده می

 تشریعات و قوانین

 روزه ۀتشریع فریض -۱
را رکنی از ارکان  در شعبان سال دوم ھجرت، خداوند روزه را فرض گردانید و آن

اسالم قرار داد. ھمان طور که آن را بر امتھای سابق فرض کرده بود و این امر اھمیت 
 فرماید: رساند؛ چنانکه خداوند متعال می این عبادت بزرگ و جایگاه آن را به اثبات می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َيامُ ٱَءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  �َّ

 .]۱۸۳[البقرة:  ﴾١٨٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ 
اید، بر شما روزه واجب شده است ھمان گونه که بر  ی کسانی که ایمان آوردها«

 .»اند، واجب بوده است تا باشد که پرھیزگار شوید کسانی که پیش از شما بوده
ھا برای  توده است و این ماه را از میان سایر ماهخداوند سبحان ماه رمضان را س

 فرماید: نازل کردن قرآن کریم اختصاص داد؛ پس می

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 لُۡهَدىٰ ٱُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

ۡهرَ ٱَ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  ۡلُفۡرقَاِن� ٱوَ  ةٞ  لشَّ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ
َ
فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

ۗ يُرِ�ُد  َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ُ ٱّمِۡن � ْ  ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ۡليُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ ةَ ٱَوِ�ُۡكِملُوا  ۡلعِدَّ

واْ  ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ  .]۱۸۵[البقرة:  ﴾١٨٥َ�َ
ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راھنمایی کند و «

ھا و آیات روشنی از ارشاد باشد و جدایی افکند؛ پس ھر که از شما این ماه را  نشانه
دریابد، باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد، چندی از روزھای 

خواھد و خواھان زحمت شما نیست و  وزه بگیرد. خداوند آسایش شما را میدیگر را ر
تا تعداد را کامل گردانید و خدا را برای اینکه شما را ھدایت کرده است، بزرگ دارید و 

 .»تا اینکه سپاسگزاری کنید

                                           
 .۱۶۸ – ۱۶۶، شجاع، ص دراسات فی عصر النبوة -١



 ٨٠٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

آورند یعنی  داران مخلص به دست می بزرگی که روزه ۀھمچنین قرآن کریم نتیج

 ﴾َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ ﴿رسیدن به مقام پرھیزگاری را خاطر نشان نموده و فرموده است: 
ای است که در آن به  نظیر و مرحله ای بی مدرسه ۀپس روزه برای مسلمانان به مثاب

ھا آراسته گردد و  ھا به او آسیبی نرسانند و با خوبی شود تا آفت پاکی نفسھا پرداخته می
 .١ھای پرھیزگاری و صالح باال برود از پله

 ج مسلمان اھمیتی خاص داشت، لذا پیامبر اکرم ۀاز آنجا که روزه در تربیت جامع
تشویق نمود تا روزھایی غیر از رمضان روزه گرفته شود و به پاداش و مزد الھی تشویق 

روزه در طول سال باز است تا ھر زمان که انسان مسلمان  ۀنمود و از این رو مدرس
احساس سنگدلی نماید و احساس کند که وجودش نیاز به پرورش و پاالیش دارد و به 
پاداش بیشتر الھی و فضل او عالقمند گردد، به سوی آن بشتابد؛ چنانکه ابی سعید 

ھر روزی که در راه مسلمان در ازای  ۀبند«فرمود:  ج گوید: پیامبر خدا میس  خدری
سال از عذاب دوزخ  اش را تا چھل گیرد خداوند، به سبب آن روزه چھره خدا روزه می

 .٢»گرداند دور می

 تشریع زکات فطر -۲
در رمضان سال دوم ھجرت نیز خداوند فطریه را بر ھر انسان مسلمان آزاد، غالم، مرد، 

التزام مسلمانان نسبت به زن و کوچک و بزرگ واجب قرار داد و حکمت وجوب آن و 
گوید:  کند: می چنین بیان میس  کند: عبدالله بن عباس پرداخت آن را چنین بیان می

دار از لغویات و گناه پاک شود و مایحتاج  زکات فطریه را فرض نمود تا روزه ج پیامبر خدا«
فقرا از این طریق برطرف گردد؛ ھر کس قبل از نماز عید آن را ادا کرد، زکاتش پذیرفته 

 .٣»گردد کرد، برای او صدقه محسوب میشده است و ھر کس بعد از نماز، آن را ادا 
 ن دو امر است:حدیث حکمت پرداخت آپس براساس این 

فطریه مربوط به روزه ماه رمضان است؛ چراکه سرشت انسانھا این گونه است  × الف
ای ندارد یا  کنند و سخن بیھوده که فایده شوند و کوتاھی می که مرتکب اشتباه می

این زکات  ۀآورند پس فلسف ضرری در بردارد از قبیل کالم باطل و امثال آن به زبان می

                                           
 .۲۵۲ – ۲۵۱، ص ۱النفس، ج  منھج االسالم فی تزکیة – ۱۰۶، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۱۶۰۹الفطر، شماره  البخاری، کتاب الجھاد، باب زکاة -٢
 .۱۶۰۹الفطر، شماره  ابوداود، کتاب الزکاه، باب زکاة -٣



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨١٠

 

اش آمیخته  دار را از آنچه از این قبیل امور با روزه ضان این است تا روزهدر پایان ماه رم
 است، پاک بگرداند.

آید؛ چراکه  برطرف نمودن مایحتاج فقرا در روز عیدی که در پایان رمضان می ×ب 
در این روز تمام جامعه مسلمان شاد و خوشحال ھستند؛ پس شایسته است که این 
شادی ھمه را فرا بگیرد بنابراین، فطریه مشروع گردید تا فقرا و بینوایان نیز ھمراه 

بیان گردید که یکی از س  ه ابن عباسدیگران شاد بشوند؛ چنانکه در حدیث گذشت
 ج ھای این امر برطرف نمودن مایحتاج بینوایان است بنابراین، پیامبر خدا فلسفه

پرداخت فطریه را منوط به امری دشوار قرار نداده است که بیشتر مردم توانایی 
پرداخت آن را نداشته باشند؛ بلکه فطریه واجب را مقدار اندکی از خوراکی که مورد 
استفاده عموم اھل آن آبادی و شھر است، قرار داده است تا دادن آن برای مردم آسان 
باشد و این امر بر آنان دشوار نگردد و اکثر مسلمانان توانایی پرداخت آن را داشته 

نیاز گردند. توجه نمودن دین اسالم به این  باشند و در نتیجه نیازمندان به سبب آن بی
. احکام و تفصیالت مربوط به این زکات را ١ت و بزرگی آن استگونه مسائل بیانگر عظم

 .٢ھای فقه جستجو کرد توان در کتاب می

 نماز عید -۳
ھمراه مردم برای ادای  ج در سال دوم ھجرت نماز عید واجب گردید. پیامبر اکرم

خدا گفتند و تعظیم  و تکبیر می ال اله اال اهللانماز عید به سوی مصلی رفت؛ در حالی که 
کردند تا سپاس او را به خاطر نعمتھای فراوانش به جای آورند. پس عید  را بیان می

 ج یکی از موسمھای خیر و مھربانی و درستی با یکدیگر است و عادت پیامبر اکرم
داد و آنھا را بیم  خواند، به مردم پند و تذکر می چنین بود که وقتی نماز عید را می

ترساند؛ آن گاه زنان و مردان و  غلب از عذاب الھی میکرد و ا داد و تشویق می می
گرفتند و با یکدیگر  بذل و بخشش از ھمدیگر پیشی می ۀکودکان و بزرگان در عرص

 .٣دادند مسابقه می

                                           
 .۳۳۴المال فی القرآن الکریم، سلیمان الحصن، ص  -١
 .۱۰۹، ص ۲النبویة، ابی شھبه، ج السیرة  -٢
 .۱۱۰ھمان، ص  -٣



 ٨١١  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

 مشروع شدن زکات -۴
گردید،  در سال دوم ھجرت خداوند زکات را که یکی از ارکان اسالمی محسوب می

رمضان و بعد از وضع شدن زکات فطر انجام گرفت و  فرض نمود. این امر بعد از ماه
زکات فطر نیز بعد از فرض شدن روزه وضع شده است و آنچه امام احمد و ابن خزیمه و 

اند بر این  روایت نمودهس  نسائی و ابن ماجه و حاکم از حدیث قیس بن سعد بن عباده
ه پرداختن صدقه فطر قبل ما را ب ج پیامبر اکرم«گوید:  نماید. ایشان می امر داللت می

زکات نازل شد؛ پس ما را  ۀاز اینکه فرض بودن زکات نازل شود، فرمان داد؛ سپس فریض
 .١»پرداختیم نھی نکرد و ما آن را میبه دادن فطر امر نکرد و ما را نیز از پرداختن آن 

و جمھور علمای سلف و خلف بر  ٢حافظ ابن حجر گفته است: سند آن صحیح است
 .٣این باورند که زکات در مدینه در سال دوم ھجرت فرض شده است

پرداخت زکات در دوران مکی، شرایط و حدودی نداشت؛ بلکه به ایمان افراد و میل 
و احساس آنھا به وظیفه برادری نسبت به برادران مؤمنشان وابسته و محول شده بود 

نمود تا آنچه در توان  کرد و گاھی نیاز اقتضا می کفایت میو در آن وقت مال اندکی 
 .٤دارند، در راه خدا صرف نمایند

ھای گوناگون  داد و مسلمانان را با شیوه ھای مکی به تربیت و توجیه اھمیت می آیه
خواند؛ چنانکه در سوره مدثر که از اولین  به یاری و نصرت فقرا و بینوایان فرا می

ھای آخرت  ای از صحنه نازل شده است، قرآن کریم به ارائه صحنهھایی است که  سوره
پردازد و محل حضور مؤمنان سعادتمند را در باغھایشان که از حالت مجرمان کافر  می

دارد؛ پس مؤمنان  شوند، در حالی که کافران را آتش فرا گرفته است بیان می  جویا می
ب گرفتار کرده است و آنان یکی از پرسند که چه چیزی آنھا را به عذا از کافران می

اسباب موجبات عذاب را ندادن حق فقیر و رھا کردن او در مقابل گرسنگی و 
 .٥کنند پوشاکی، بیان می بی

 فرماید: خداوند متعال می

                                           
 .۱۱۱، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۲۰۷، ص ۳فتح الباری، ج  -٢
 .۱۱۱، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣
 .۷۷، ص ۱فقه الزکاة، قرضاوی، ج  -٤
 .۷۰ھمان، ص  -٥



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨١٢

 

ۡصَ�َٰب  ٣٨رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �ُ�ُّ َ�فۡ ﴿
َ
ٓ أ ٰٖت يَتََسآَءلُونَ  ٣٩ۡ�َِم�ِ ٱإِ�َّ  ٤٠ِ� َج�َّ

َولَۡم نَُك  ٤٣لُۡمَصّلِ�َ ٱقَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن  ٤٢َما َسلََكُ�ۡم ِ� َسَقرَ  ٤١لُۡمۡجرِِم�َ ٱ َعنِ 
ُب �َِيۡوِم  ٤٥ۡ�َآ�ِِض�َ ٱَوُ�نَّا َ�ُوُض َمَع  ٤٤لِۡمۡسِك�َ ٱُ�ۡطِعُم   ﴾٤٦ّ�ِينِ ٱَوُ�نَّا نَُ�ّذِ

 .]۴۶-۳۸[المدثر: 
شود مگر یاران سمت راستی  گروگان می ھر کسی در برابر کارھایی که کرده است،«

پرسند از بزھکاران و گناھکاران چه  برند و می ھای بھشت به سر می آنان که در باغ
گویند از زمره  چیزھایی شما را به دوزخ کشانده است و بدان انداخته است؟ می

ایان فرو گر ایم و ما پیوسته با باطل داده ایم و به مستمند خوراک نمی نمازگزاران نبوده

 .»ایم دانسته ایم و روز سزا و جزای را دروغ می رفته می
خداوند، برای بندگانش داستان صاحبان باغ را حکایت کرده است؛ آنھایی که با ھم 

آوری  ھای باغ را در شب بچینند تا بینوایان و فقرا را در روز جمع قرار گذاشتند تا میوه
 ھنگام خداوند آنھا را فرا گرفت: زود و برداشت محصول، محروم کنند، اّما عذاب

ّ�َِك وَُهۡم نَآ�ُِمونَ ﴿ ۡصَبَحۡت كَ  ١٩َ�َطاَف َعَلۡيَها َطآ�ِٞف ّمِن رَّ
َ
ِ�مِ ٱفَأ َ�َتَناَدۡواْ  ٢٠ل�َّ

ِن  ٢١ُمۡصبِِح�َ 
َ
ْ ٱأ ٰ َحۡرثُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰرِِم�َ  ۡغُدوا ْ ٱفَ  ٢٢َ�َ وَُهۡم  نَطَلُقوا

ن �َّ يَۡدُخلَنََّها  ٢٣َ�َتَ�َٰفُتونَ 
َ
ٰ َحۡرٖ�  ٢٤َعلَۡيُ�م ّمِۡسِك�ٞ  ۡ�َۡومَ ٱأ َ�َ ْ وََغَدۡوا

ۡوَها قَالُٓواْ إِنَّا لََضآلُّونَ  ٢٥َ�ِٰدرِ�نَ 
َ
ا َرأ لَۡم  ٢٧بَۡل َ�ُۡن َ�ُۡروُمونَ  ٢٦فَلَمَّ

َ
ۡوَسُطُهۡم �

َ
قَاَل أ

قُل لَُّ�ۡم لَۡوَ� �َُسّبُِحو
َ
ْ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنآ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰلِِم�َ  ٢٨نَ أ ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم  ٢٩َقالُوا

َ
فَأ

ٰ َ�ۡعٖض َ�َتَ�َٰوُمونَ  �  ٣١قَالُواْ َ�َٰوۡ�لََنآ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰغِ�َ  ٣٠َ�َ ن ُ�ۡبِدَ�َا َخۡ�ٗ
َ
َعَ�ٰ َر�َُّنآ أ

ٓ إَِ�ٰ َرّ�َِنا َ�ِٰغُبونَ  ا ٓ إِ�َّ ِ  ٣٢ّمِۡنَها ۚ لَۡو َ�نُواْ  �ِخَرةِ ٱَولََعَذاُب  ۡلَعَذاُبۖ ٱَك َكَ�ٰل ُ�َ�ۡ
َ
أ

 .]۳۳-۱۹[القلم:  ﴾٣٣َ�ۡعلَُمونَ 
شب ھنگام که آنان در خواب بودند، بالی بزرگ و فراگیری از جانب پروردگارت «

سراسر باغ را در برگرفت و باغ ھمچون شب گردید. سحرگاه ھمدیگر را ندا در دادند، 
ھای خود را بچینید، صبح زود حرکت کنید و خویشتن را به  میوهخواھید  اگر می

کشتزار خود برسانید. آنان پچ پچ کنان به راه افتادند. نباید امروز بینوایی در باغ پیش 
توانند جلوگیری کنند و باز دارند روان شدند.  شما بیاید. بامدادان بدین قصد که می

یم؛ بلکه ما محروم ھستیم. نیک  را گم کردهھنگامی که باغ را دیدند، گفتند: ما راه 



 ٨١٣  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

مردترین ایشان گفت: مگر من به شما نگفتم، جرا نباید به تسبیح و تقدیس خدا 
ایم؛ پس به ھمدیگر  بپردازید؟ گفتند: پرودرگار ما پاک و منزه است قطعا ما ستم کرده

افرمان و رو کردند و زبان به سرزنش یکدیگر گشودند. گفتند: وای بر ما! مردمان ن
ایم. امیدواریم پروردگارمان بھتر از این باغ را به ما ارزانی دارد. ما رو به  سرکشی بوده

تر و  ایم عذاب این گونه است و قطعا عذاب آخرت سخت سوی پروردگارمان کرده

 .»تر است؛ اگر مردم متوجه بوده و بدانند بزرگ
و تشویق به خوراک دادن و ھای مکی در دعوت دادن به مھربانی با فقیر  توجه آیه

ھا متوقف نشد؛  توجھی به آن و سختی کردن با او به این آیه توجه به او و ترساندن از بی
بلکه از این فراتر رفت پس بر گردن ھر مؤمنی برای فقیر حقی قرار داد که غیر از خود، 

یق و دیگران را به خوراک دادن و رعایت فقیر تشویق و برانگیخته نماید و ترک تشو
واداشتن مردم به مھربانی با فقیر را در کنار کفر ورزیدن به خدا قرار داده است و آن را 
باعث نارضایتی خدا و عذاب او در آخرت گردانده است. خداوند متعال درموردکسانی 

 گوید: دارد میاعمال ایشان در دست چپ قرار  ۀکه نام

ُ�مَّ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِراٗ�  ٣١هُ َصلُّو ۡ�َِحيمَ ٱُ�مَّ  ٣٠ُخُذوهُ َ�ُغلُّوهُ ﴿
 .]۳۲-۳۰[الحاقة:  ﴾٣٢ۡسلُُكوهُ ٱفَ 
او را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کشید و سپس او را به دوزخ بیندازید؛ سپس «

 .»او را با زنجیر ببندید و بکشید که ھفتاد زراع طول دارد
 برابر ھمه مردم برای چیست؟و این ھمه عذاب و خواری و رسوایی در 

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱَ�َن َ� يُۡؤِمُن ب ٰ َطَعاِم  ٣٣ۡلَعِظيمِ ٱ �َّ [الحاقة:  ﴾٣٤لِۡمۡسِك�ِ ٱَوَ� َ�ُضُّ َ�َ
۳۳-۳۴[. 
به بینوا  آورد و مردمان را به دادن خوراک چراکه او به خداوند بزرگ ایمان نمی«

 .»کرد تشویق و ترغیب نمی
ترساند و آنان را چنان تحت تأثر  داد و از عذاب می آنان را تکان میھا دلھای  این آیه

ای «درداء را چنان تشویق کردند که به زنش گفت:  داد که افرادی مانند ابی قرار می
مادر درداء، خداوند زنجیری دارد که ھمواره از روزی که جھنم را آفریده است تا روزی 

خورد و خداوند از  ھای دوزخی جوش مییگشود، در د که بر گردن مردم انداخته می
ن بینوانان ترغیب بده نصف آن مال را به سبب ایمان نجات داده است؛ پس بر غذا داد



 )جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٨١٤

 

 .١»و تشویق کن
ھای مدنی بعد از اینکه مسلمانان دارای دولت و حکومت و سرزمین و وجود و  آیه

مناسبی با این تحول به  ۀقدرتی بودند، نازل گردید، بنابراین، تکالیف اسالمی صورت تاز
خود گرفت صورتھای تعیین و تخصیص بعد از مطلق و عمومی بودن و قوانین بعد از 

ھای توجیھی بودند، جنبه الزامی و اجرایی به خود گرفتند و  آنکه فقط به صورت توصیه
در واقع این قوانین با استفاده از قدرت دولت مرکزی و تکیه بر وجدان و ایمان به اجرا 

رآمدند و این رویکرد مدنی در زکات ظاھر شد؛ سپس قانونگزار شریعت، اموالی را که د
زکات در آن واجب است تعیین کرد و شرایط وجوب و مقدار واجب و موارد مصرف آن 

پرداخت، مشخص  اموال زکات می ۀرا بیان نمود ودستگاھی را که به ساماندھی و ادار
مدینه به جایگاه زکات تأکید کرد و به بیان اھمیت در  ج ھمچنین پیامبر اکرم ٢کرد

آن در دین خدا پرداخت و متذکر شد که زکات یکی از ارکان اساسی این دین است و به 
ھای گوناگون  پرداختن آن تشویق نمود و از ندادن آن در احادیث مختلف و به شیوه

برشمرد که اولی  در احادیث خود برای اسالم پنج رکن ج برحذر داشت و پیامبر اکرم
شھادت دادن به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دومی نماز و سومی زکات بود؛ پس 
زکات در سنت ھمان گونه که در قرآن آمده است، سومین اصل و پایه اسالم به شمار 

و با اجرای این  ٣ریزی گردید رفته است؛ پس بنای اسالم بر این پایه واساس بنا و پایه
آیین آن را وضع کرده بود،  ج ه خداوند فرمان داده بود و پیامبر اکرمرکن براساس آنچ

اھداف بزرگی در جامعه تحقق یافت و آثار آن در زندگی فرد و جامعه آشکار گردید که 
 توان به این امور اشاره نمود: میاز جمله آثار فردی زکات 

 مصنویت از بخل -الف
 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
ۚ َوَمن  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

                                           
 .۷۰، ص ۱، به نقل از فقه الزکاة، ج ۳۵االموال، ص  -١
 .۷۸، ص ۱فقه الزکاة، ج  -٢
 .۸۹ھمان، ص  -٣
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آنانی که پیش از آمدن مھاجران، خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را (در دل «
اند و  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

در درون احساس و رغبت نیازی به چیزھائی که به مھاجران داده شده است، 
دھند ھر چند که خود سخت، نیازمند باشند.  د و ایشان را بر خود، ترجیح میکنن نمی

کسانی که از بخل نفس خود نگاھداری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعًا 

 .»رستگارند
 رشد مال و اضافه شدن آن × ب

 فرماید: می خداوند متعال

ِ  لّرِۡزَق ٱ يَۡبُسُط  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿ ءٖ  ۥۚ َوَ�ۡقِدُر َ�ُ  ۦلَِمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
َوَمآ أ

ٰزِ�ِ�َ ٱَوُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ   .]۳۹[سبأ:  ﴾٣٩ل�َّ
بگو ھمانا پروردگارم روزی را برای ھر کس از بندگانش که بخواھد، فراخ و یا تنگ «

کند و او بھترین  خدا جای آن را پر می گرداند و ھرچه را ببخشید و صرف کنید، می

 .»روزی دھندگان است
 فرماید: ھمچنین می

ذَّنَ  �ذۡ ﴿
َ
زِ�َدنَّ  َشَكۡرُ�مۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

َ
 َعَذاِ�  إِنَّ  َ�َفۡرُ�مۡ  َولَ�ِن ُ�ۡمۖ َ�

 .]۷م: ی[إبراھ ﴾٧لََشِديدٞ 
سپاسگذاری کردید، ھر آئینه و آن زمان را که پروردگارتان مؤکدانه اعالم کرد که اگر «

 .»گمان عذاب من بسیار سخت است دھم و اگر کافر شدید، بی برایتان افزایش می
 فرماید: و می

ُ ٱ َحقُ َ�مۡ ﴿ ْ ٱ �َّ َدَ�ِٰت� ٱَوُ�ۡرِ�  لّرَِ�ٰوا ُ ٱوَ  لصَّ �ِي�ٍ  �َّ
َ
اٍر أ [البقرة:  ﴾٢٧٦َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ

۲۷۶[. 
بخشد و خداوند ھیچ انسان  و صدقات را فزونی میکند  خداوند ربا را نابود می«

 .»دارد ناسپاس و گناھکاری را دوست نمی
و نیز فرمود:  .»١شود ھیچ مالی از صدقه کردن کم نمی«نیز فرمود:  ج رسول خدا

بار الھا! به کسی «گوید:  شوند؛ یکی از آنھا می ھر صبح دو فرشته از آسمان نازل می«

                                           
 .۲۵۸۸شمارۀ  ،مسلم، کتاب البر والصلة -١
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ورزید، مالش را تلف  که بخل میوض آن را بده و کسی کند، ع که مالش را خرج می
 .١»کن

این گونه و براساس این نصوص، وجود مسلمان ازآفت بخل و تنگ چشمی پاک 
او یقین دارد  ۀشتابد؛ چراکه به فضل خدا و وعد گردد و به انفاق و خرج کردن می می

 .٢یابد خدا تحقق می ۀیابد و وعد که با انفاق، روزی فزونی می
 دستیابی به امنیت دنیا و آخرت ×ج 

 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ ۡمَ�ٰلَُهم ب
َ
ۡلِ ٱيُنفُِقوَن أ ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

َ
� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم أ ّٗ�ِ

 .]۲۷۴[البقرة:  ﴾٢٧٤َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
بخشند، پاداش  خود را در شب و روز و به گونه پنھان و آشکار میکسانی که دارایی «

ت و نه ایشان اندوھگین خواھند آنھا نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنان اس

 .»شد
برند، به خاطر اینکه چیزی را  پس آنھا در امنیت و سعادت و آرامش خاطر به سر می

د نھی کرده است، و از آنچه خداوناند  که خداوند دستور داده است، پرداخت نموده
 اند. دوری گزیده

از جمله آثار زکات در جامعه این است که میان فقرا و ثروتمندان محبت ایجاد 
افراد، خود را چون اعضای  ۀشود و ھم شود و امنیت و آرامش در جامعه فراگیر می می

ستی و مؤمنان در دو«فرمود:  ج کنند؛ چنانکه پیامبر اکرم یک تن احساس می
مھربانی با یکدیگر مانند یک جسم ھستند که ھرگاه عضوی از آن به درد آید، سایر 

 .٣»نمایند خوابی می ن احساس تب و بیاعضای بد
چنانکه در صدر اسالم با  ٤یکی دیگر از آثار زکات، حفظ توازن اجتماعی است

آوری زکات و مصرف آن در راھھای مشروع، جامعه اسالمی در آسایش و  جمع
برد و مردم با ھم و در کنار ھم برادرانه و دوستانه  ھا به سر میمندی از خوبی بھره

                                           
 .۱۲۰، ص ۲ج   )فامامن اعطی(بخاری، کتاب الزکاه، باب قوله تعالی :  -١
 .۲۴۹، ص ۱منھج االسالم فی تزکیة النفس، ج  -٢
 .۲۵۸۶، شماره ۱۹۹۹، ص ۴، ج سلم، کتاب البر والصلةم -٣
 .۲۴۰لقرآن کریم، ص المال فی ا -٤
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پنجم از خلفای راشدین یعنی  ۀگویند: در دوران خلیف کردند تا جائی که می زندگی می
گشتند  لعزیز مردم به قدری در رفاه و آسایش بودند که به دنبال کسی میعمر بن عبدا

ای جز این نداشتند  یافتند؛ پس چاره ھای خود را به او بدھند، اما کسی را نمیکه زکات
که با پول زکات به خریداری بردگان بپردازند و آنان را آزاد نمایند و این گونه اسالم در 

سطح زندگی مسلمانان را به حدی باال برد که حتی ھای ظھور خود، نخستین سال

 .١امروز ھیچ ملتی به آن پیشرفت نخواھد رسید و این یکی از آثار وضع قانون زکات بود

 با عایشه ج ازدواج پیامبر اکرم -۵
، عایشه را بعد از وفات خدیجه، در مکه و قبل از ھجرت، در حالی که ج پیامبر اکرم

به عقد خود در آورد و در مدینه در سال نخست ھجرت، او دختری شش ساله بود، 

 .٢اش برد وقتی او نه ساله بود، او را به خانه
عالوه بر اینکه دعوت و جھاد و تربیت و تشکیل دولت اسالمی مسیر تکاملی خویش 

متوقف و  ج پیمود، ازدواج و تشکیل خانواده نیز در زندگی اصحاب و پیامبر اکرم را می
بایست به آن  ای طبیعی و فطری بود که می که این خواستهتعطیل نشد؛ بل

پرداختند و این بیانگر آن است که اسالم دین فطرت است و ازدواج، نقش مھمی در  می

 .٣مسلمانان دارد ۀتشکیل جامع

در سن پنجاه و چھار سالگی با عایشه ازدواج نمود و شکی نیست  ج پیامبر اکرم
ھا است، اما مقیاس حقیقی، کلی مقیاس عمر انسان ۀکه گذشت سالھا به عنوان قاعد

باشد. گاھی انسانی سی ساله از نظر  نشاط و سرحالی و توانایی انسان بر اقدام و کار می
ای  جسمی و روحی در حدی است که گویا پنجاه ساله است و گاھی انسان پنجاه ساله

یی بیش از سی سال بینی که از چنان قدرت بدنی و روحی برخوردار است که گو را می
نظیر بود. او در حالی که پنجاه سال سن  سن ندارد. رسول خدا در این میدان بی

اش  داشت، اّما از نظر ھمت و مردانگی و قاطعیت بسان مردی بود که تازه بھار جوانی
کرد؛ چنانکه دالیل زیادی  گل کرده باشد و ھیچ انسانی در این باره با او برابری نمی

                                           
 .۱۱۵، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -١
 .۱۶۸، ص معین السیرة -٢
 .۴۲۰، ص ۱، ج االساس فی السنة -٣
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 نماید: تأیید می این مطلب را
ن آن نزد بنی عامر ب ۀبرای تبلیغ دین اسالم و عرض ج : وقتی پیامبر اکرمالف

 صعصعه رفت، بحیره بن فراس گفت:
عرب را  ۀاو ھم ۀبه خدا سوگند اگر این جوان قریشی را ھمراه خود کنم، به وسیل

کرد و جوان را جوان توصیف  ج بر اساس این گفته، بحیره، پیامبر اکرم ١خواھم خورد
کسی است که در آغاز زندگی قرار دارد و سرشار از نیرو و چابکی است و اینکه گفت: 

و این به دلیل چابکی، زرنگی و ھمتی است که در » به وسیله او عرب را خواھم خورد«
توانند در برابر آن  مشاھده کرد. ھمتی که تمام عرب نمی ج شخصیت پیامبر اکرم
او خواھد  ۀدگاه خود را چنین تعبیر کرد که عرب را به وسیلبایستند. بنابراین، دی

پنجاه سال سن داشت. آری او از نظر  ج خورد. در حالی که در آن روز پیامبر اکرم

 .٢ساختار بدنی، قیافه، روحیه و ھمت، واقعًا جوان بود
کند، آمده است که  روایت میس  در حکایت ھجرت آن طور که بخاری از انس ×ب 

در حالی به مدینه وارد شد که ابوبکر پشت سر ایشان سوار بود و ابوبکر  آن حضرت
شناختند؛ پس ھر  شد و پیامبر جوانی بود که او را نمی پیرمردی بود که شناخته می

گفت ای ابوبکر! این که جلوی تو سوار است،  کرد، می کسی با ابوبکر مالقات می
دھد و فرد چنین گمان  نشان می گفت: این مرد، راه را به من کیست؟ ابوبکر می

ھدف  ٣کرد که منظور ابوبکر، راه است و حال آنکه منظور او راه خیر و ھدایت بود می
اینکه گرچه ابوبکر از رسول خدا سن کمتری داشت، ولی به خاطر شادابی و زرنگی 

. یعنی ابوبکر در سن واقعی خود پیر مشخص ٤نامیدند رسول خدا، مردم او را جوان می
آمد؛ چون موی سفید و پیری در او  جوان به نظر می ج در حالی که پیامبر ٥شد می

ظاھر نشده بود. ھمان طور که قسطالنی این مطلب را توضیح داده و گفته است: موھای 

                                           
 .۴۲۴، ص ۱سیره ابن ھشام، ج  -١
 .۱۷۱، ص معین السیرة -٢
 .نصار، باب الھجرةالبخاری، کتاب مناقب اال -٣
 .نقل از معین السیرةبه  ۳۵۵، ص ۱ج شرح الزرقانی علی المواھب،  -٤
 .۱۷۱، ص معین السیرة -٥



 ٨١٩  های دولت اسالم در مدینه  بخش هفتم: پایه

 

و شاید به خاطر ھمین  ١رسول خدا سفید نشده بود با اینکه از ابوبکر سن بیشتری داشت
با عایشه، زیاد مشھود نبود تا جایی که با عایشه،  ج بود که تفاوت سنی پیامبر اکرم

گیرد و باری دیگر  سبقت می ج گذارد یک بار عایشه از پیامبر خدا مسابقه دوندگی می

 .٢»این در مقابل آن یکی است«رماید: ف گیرد و می آن حضرت از عایشه سبقت می
 ج پیامبر اکرمضمنًا برای اندیشمندان و صاحبان فکر و اندیشه حکمت بزرگ ازدواج 

 ۀبا عایشه پوشیده نیست؛ چراکه این ازدواج مبارک در آغاز زندگی مدنی و با آغاز مرحل
گمان بخش بزرگی از زندگی انسان  انجام گرفت و بی ج قانونگذاری زندگی پیامبر اکرم

 شود. اش سپری می در خانه و با خانواده
شد تا بتوانند  نقل و بیان می باید برای مردم ج پس این بخش از زندگی پیامبر اکرم

دادند.  مھم را عایشه و دیگر امھات المومنین انجام می ۀبه آن تأسی جویند و این وظیف
عایشه به سبب ھوشیاری و فھمی که خداوند به او بخشیده بود، توانست نقش خود را 

ی به بھترین شیوه ایفا کند؛ چنانکه بررسی مختصر ھر کتابی از کتابھای سیره گواھ
 آشکار بر این مدعا است.

 ج عایشه حدود پنجاه سال بعد از رسول خدا زیست و مدت زندگانی او با پیامبر اکرم
دیده و شنیده بود، به مردم برساند.  ج او را یاری نمود تا آنچه را که از پیامبر اکرم

 .٣خداوند از او راضی و خشنود باد
 

                                           
 ھمان. -١
 .۱۷۲ھمان، ص  -٢
 .۱۷۳ھمان، ص  -٣
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